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Premieră
de GRIGORE VASILIU-BIRLIC

artist al poporului

S partachiada republicană a și cu- 
Ies primele aplauze. A fost o pre
miera de mare succes, desfășurata 

simultan pe sute de „scene", în fața a 
mii și mii de spectatori, la orașe și sate, 
pretutindeni unde palpită dragostea și 
interesul pentru sport. Iar în țara noastră 
este greu să găsești astăzi un —u:— 
(chiar dacă este pitulat pe cine 
vîrf de munte), unde sportul să 
cîștigat de partea sa tinerețea.

Ceea ce a dat și mai mult 
startului marelui nostru festival sportiv 
a fost — cred — îmbinarea sportului cu 
arta, prezentă la fiecare deschidere a 
Spartachiadei. O strîngere de mînă 
simbolică și semnificativă, totodată, pen
tru dezvoltarea paralelă a acestor acti
vități în Romînia. Arta — care înnobi
lează spiritul, sportul care înfrumuse
țează trupul, îl face puternic și sănătos.

O apropiere între artă și sport este 
firească. Gimnastica ar fi de neconcepuț 
fără muzică, după cum marii muzicieni 
au făcut nenumărate exerciții de gim
nastică pentru a da mai multă siguranță 
și vigoare arcușului. Urmăriți un dans al 
călușarilor. Cine mi-ar pulea spune unde 
se află hotarul între artă și sport ? 
Dansatorul se înalță ca un adevărat 

'"săritor, picioarele se mișcă cu iuțeala 
unui alergător de viteză, iar întregul 
dans cere artistului calități de adevărat... 
maratonist.

Este așadar de la sine înțeles că slu- 
jifț-cii Thaliei, actorii, nu vor rămîne în 
afara întrecerilor Spartachiadei repu
blicane. Mai ales că teatrul romînesc are 
puternice tradiții sportive. Ilustrul meu 
coleg, artistul poporului George Vraca, 
a fost internațional de rugbi. Sport de 
mase și de performanță au făcut tinerii 
actori Ștefan Tăpălagă, Dorin Dron, 
Vasile Boghiță, ca să nu-i amintesc decît 
pe cei care au urcat pe podiumul în
vingătorilor. Sportul nu este străin nici 
în rîndul actrițelor. înainte de a- deveni 
maestre ale scenei, Lia Sahighian-Sîrbu 
și Carmen Stănescu au fost maestre ale 
sportului. Dar care oare dintre colegii 
mei n-au făcut cunoștință cu această 
atit de minunată activitate ce se desfă
șoară pe gazonul stadioanelor, pe po
diumul sălilor sau în apa răcoritoare a 
bazinelor ? Ca să nu mai vorbesc de 
nenumărații suporteri, nelipsiți din tri
bunele stadioanelor la întreceri sportive 
mari și... mici.
«Ayem acum cu toții prilejul să ne în- 

tiioim pe marea arenă a Spartachiadei. 
Și, cu siguranță, ne vom întîlni I

partachiada

colțișor 
știe ce 
nu-șî fi

farmec 
sportiv 

ui cu

- Angajament 
de IOLANDA BALAȘ 

maestră emerită a sportului

s-aOdată cu venirea lunii martie 
dat startul în marea întrecere a 
Spartachiadei republicane, compe

tiție cu care tineretul sportiv întîmpină 
cea de a XX-a aniversare a eliberării 
patriei.

Cum prevede regulamentul întrecerilor, 
de acum și pînă la sfîrșitul lunii mai, se 
vor desfășura concursurile etapei întîi. 
în acest interval de timp este de așteptat 
ca tot mai mulți tineri și tinere să se 
avînte cu entuziasm în focul întrecerilor, 
să se străduiască să obțină rezultate 
mereu mai bune, pe măsura pregătirilor 
efectuate.

Eu, ca și ceilalți sportivi fruntași din 
țara noastră, vom intra în competiție în 
fazele ei superioare. Fiecare dintre noi 
așteaptă cu nerăbdare acest lucru și, 
în consecință, ne antrenăm cu sîrguință, 
cu atit mai mult cu cit la jumătatea lunii 
octombrie vom lua startul și în întrece
rile celei de a XVIII-a Olimpiade, de la 
Tokio.

Dar pînă atunci fiecare dintre noi tre
buie să-și aducă contribuția la desfășu
rarea cu succes a concursurilor din ca
drul etapei de mase a Spartachiadei 
republicane. în ceea ce mă privește, mă 
angajez să ajut cu experiența mea pre
gătirea tinerelor din diferite asociații 
din Capitală, pe care să le îndrum în 
învățarea sistematică a diferitelor probe 
ale atletismului și, în special, în deslușirea 
„secretelor' probei de sărituri în înăl
țime.

Am convingerea că din întrecerile 
Spartachiadei republicane vor ieși la 
iveală multe, foarte multe, elemente ta
lentate care, bine pregătite în conti
nuare, vor putea atinge în viitorul apro
piat o valoarea ridicată, contribuind la 
alcătuirea loturilor republicane și chiar a 
celui olimpic. Pe această linie, sînt 
absolut sigură că, încă în acest an, se vor 
găsi destule sportive, care, prin rezul
tatele ce le vor obține, să doboare ac
tualele recorduri orășenești, raionale sau 
regionale.

Și, cine știe, poate chiar printre parti
cipantele la prima ediție a Spartachia
dei republicane să se găsească aceea 
care să fie... schimbul meu de mîine I 
Mă voi strădui să o descopăr chiar eu...

Citiți în pagina a IV-a a 
ziarului nostru relatările re
dactorilor noștri H. NAUM, 
N. MARDAN, R. CALARAȘA- 
NU și ale corespondenților 
noslri ST. BĂLOI, C. A- 
LI X \. M. DOMITIAN, D. 
VINTILA, I. PLAVIȚIU, I. 
I AGADARU, GH. DALBAN, 
și M. V1ȘAN.
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Joi încep finalele campionatelor republicane 
de schi pentru seniori

• PROGRAMUL ÎNTRECERILOR • REZULTATELE UNOR CAMPIONATE REGIO- 
NALE Șl CONCURSURI

Peste două zile, pîrtiile Poienii 
Brașov vor găzdui cea mai im
portantă competiție internă a 
schiorilor fruntași din țara noa
stră: finalele campionatelor re
publicane la probele alpine și 
nordice. La întreceri vor parti
cipa cei mai buni schiori din 
regiunile Brașov și Ploiești, 
campionii regiunilor Suceava, 
Maramureș, Cluj. Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Banat, Crișana 
ș. a. precum și o serie de ju
niori evidential cu prilejul con
cursurilor desfășurate în acest 
sezon.

Pregătite cu grijă, pîrtiile 
Poienii sînt gata să primească 
oaspeții care își vor disputa în- 
tîietatea după următorul pro- 

• gram: miercuri ora 17,30: de
schiderea festivă; joi ora 8,30: 
30 km seniori; ora 9: 10 km 
senioare; ora 12: slalom uriaș 
senioare (pe Sulinar); ora 12.30: 
slalom uriaș seniori (pe Suli
nar): vineri ora 9,30: slalom 
special senioare (pîrtia din 
Poiană); ora 11: slalom special 
seniori (pîrtfa de sub teleferic); 
ora 13: antrenament „non-stop“ 
pentru coborire senioare; sîmbă- 
tă ora 8,30: ștafeta 3x5 km 
senioare; ora 9: 3x10 km se
niori. ora 12.30: coborire se
nioare (pe Sulinar); ora 13: an
trenament „non-stop“, coborire 
seniori și sărituri speciale pen
tru juniori; duminică ora 8,30: 
15 km seniori și 5 km senioare; 
ora 11,30: coborire seniori (pe

Dan
A. S.

Focșeneanu, unul din i 
Carpați Sinaia la finalele 

lor republicane.

Lupului); ora 12,30: să- 
speciale pentru seniori.

reprezentanții
! campionate-

necazul Babei Dochia

Grație și eleganță exprimă 
evoluția gimnastelor din echi
pa campioană raională a 
Spartachiadei de iarnă, for
mată din muncitoarele de la 
fabrica Flacăra roșie. Tine
rele gimnaste se întrec acum 
in cadrul Spartachiadei re
publicane. Fotoreporterul nos
tru le-a surprins în prima 
evoluție din cadrul acestei 

mari competiții.

Prima zi din martie s-a 
născut greu, cu viscol și 
ger. Baba Dochia, mai în
ciudată ca oricînd, a în
vinețit zorile mărțișorului 
și a transferat - hodo- 
ronc-tronc! — Bucureș- 
tiului o cotă din zăpada 
refuzată acum o lună 
lnnsbruckului.

„Las-că vă 
youă F,. 
chiar ziua 
tere !“.

eu 
în

arăt 
Spartachiadă, 
i..j mea de naj-

★
81, 
la

în C atroce ni. 
Casa de Cul-

Cobor din 
la Leu. Pînă 
tură din Grozăvești sînt vreo 
300 de metri. Ninge întruna. 
Mături nevăzute spulberă ză
pada de pe trotuare. Baba 
chițcăie răutăcios, printre aburii 
căldării de beton a Grozăvești- 
lor: „Las-că vă arăt eu vouă

Spartachiadă, în chiar ziua mea 
de nașteie 1"

Ninge întruna. O fi cineva 
la Casa de cultură ? Pe stradă 
— nimeni. Doar o fetiță cu pan
taloni de trening și cu fularul- 
nod peste gulerul ridicat: 
„Nu știți unde e Casa de cultu
ră ?'‘ „Ba da. Pentru Sparta
chiadă?" „Nu. Mă duc să-mi 
iau buletinul de populație. Am 
împlinit 14 ani“. Te pomenești că 
am să fiu chiar singur — gîndesc.

★
In hol, iarăși nimeni. Deschid 

cu teamă ușa sălii. întuneric. 
Pînă să mă dumiresc, mă izbesc 
voci de protest: „Jos ! Stai josf“

Să vezi și să nu crezi. Sala 
e arhiplină, 
noi. Babă

fruntaș Delcă. Corpul statuar al 
atletului stîrnește exclamații. 
Mai ales in primele patru rin- 
duri, rezervate fetelor de la 
Confecția. Băieții de Ungă perete 
recepționează cîteva săgeți din

IOAN CHIRILĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

pirtia 
riduri

Și acum iată cîteva relatări 
ale corespondenților noștri de
spre desfășurarea campionatelor 
regionale și a altor competiții 
disputate în ultima

• Campionatul 
a fost, găzduit pe 
najate pe Muntele 
participat aproape 
tivi, care și-au disputat întîie- 
tatea la slalom special și la 
slalom uriaș. Cîștigătorii pro
belor sînt următorii: slalom spe
cial seniori: E. Horvat (Voința 
Cluj); senioare: Eva Lazăr 
(Știința Cluj); juniori I: A- 

ron Szabo (C.F.R. Cluj); juniori 
II: Radu Nichilor (C.F.R.) ; 
junioare : ludita Țomori (C.F.R. 
Cluj); slalom uriaș seniori: 
E. Horvath ; senioare: Eva La
zăr; juniori I : St. Bortnic 
(C.F.R); juniori II : Carol Vas 
(Abrud); junioare: ludita To- 
mori. (P. NAGY — coresp.).

• De curînd s-a 
desfășurat la Pia
tra Neamț etapa 
regională a cam
pionatului republi
can de schi. Au 
participat 50 de 
schiori din orașele 
Bacău, Onești, Pia
tra Neamț și din 

. raioanele Buhu.și și 
Piatra Neamț. Cîș
tigătorii probelor t 
fond 10 km seniori: 
Dumitru Sava (Ce
luloza P. Neamț) f 
5 km juniori: Au
rel Rusu (Hidro- 
energia Stejaru), 
slalom special se
niori : Gh. Olteanu 
(S.S.E. P. Nearat); 
juniori: P. Chiri- 
buță (S.S.E.); Co
borî re
Lascu 

; niori:
nescu
(C. NEMȚEANU -< 
coresp.). •

i de la Borșa (raio- 
, regiunea Maramu- 

frumoasă

seniori: Gh.
(S.S.E.); ju-

Vlad Stă-
(S.S.E.h

Pîrtia
Vișeu,
a găzduit o

25 de puncte pentru 
Dochie!

-k
îmi oferă un loc. PeUn băiat

scenă demonstrează halterofilul

vreme, 
regiunii Cluj 
piftiile ame- 
Băișoara. Au 
50 de spor-

•
nul
reș) 
cursă de slalom uriaș, organi
zata de conducerea taberei de 
schi a Institutului pedagogic

(Continuare In pag. a 7-a)

Noi cadre tehnice pentru mișcarea sportivă
Dat fiind faptul că crește

rea performanțelor pe plan mon
dial pretinde existența unui 
corp numeros de antrenori cu 
o pregătire completă, care să 
le permită aplicarea celor mai 
noi și mai eficient^ metode de 
instruire, Consiliul General al 
UCFS a luat măsuri pentru for
marea de noi cadre de antre
nori. în acest scop, în anul 
1963 a fost organizat un curs 
de un an fără frecvență la 24 
de ramuri sportive. Acest curs 
a fost absolvit de 147 de can
didați, oare au obținut califica
rea de antrenori. Printre cei 
promovați se numără și o serie 
de sportivi fruntași ea : maes- 
tra emerită a sportului Tinela 
Teucă-Pleșoianu, maeștrii spor-' 
tulul Ana Cociș, Stelian Petrov, 
Nicolae Rășcănescu, Aurelia Sîr- 
bu, foștii campioni Maxim Bin- 
dea, Zoltan Sekeli, Nicolae 
Crețu etc.

Cursul s-a desfășurat la un 
nivel corespunzător, fiind asi
gurat de cadre didactice bine 
pregătite. în majoritatea cazuri
lor, consiliile regionale UCFS au 
înțeles importanța deosebită a 
acestui curs și s-au străduit să-i 
asigure o bună desfășurare, iar 
cursanților o temeinică pregă
tire. Din acest din urmă punct 
de vedere o deosebită preocu
pare au arătat consiliul regional

(JCFS Cluj și consiliul orășenesc 
UCFS București. ,

Dintre cei care au urmat 
acest curs s-au evidențiat ur
mătorii : Emilia Moldovan, Mir
cea loanete, Titus Crișan, Vic
tor Husa, Zoltan Sekeli (centrul 
Cluj), Victor Răgălie, Aristide 
Strat (centrul Iași), Aiurel Bo- 
roș, Dan Picliiu, Mihai Blaj, 
Mihai Moțiea, Constantin Giol- 
gău (centrul Timișoara), Apos-

(Continuare în pag. a 3-a)

Actualitatea 
sportivă

DUMINICA, CUPLAJ PE 
STADIONUL 

„23 AUGUST'-
Nici n-a început bine sezonul 

de fotbal șl iatâ că bucurește- 
nilor li se olexâ duminica un 
progiam deosebit de interesant 
în care vor evolua cele patru 
echipe din Capitală care acti
vează în categoria A. Iată pro
gramul : era 13,45 : STEAUA — 
PROGRESUL ; ora 15,30 I RAPID 
— DINAMO.

CAMPIONATUL DE VO
LEI AL ȘCOLILOR TEH

NICE
Duminică a luat sfîrșlt, cam

pionatul de volei al școlilor teh
nice la care au participat 22 
de echipe. Iată primele cla
sate. FETE : 1. Școala tehnică 
de metalurgie „Unirea" (antre- 
noare, prof. Sonia Niculescu) ; 
BĂIEȚI : 1. Grupul școlar M.I.U. 
(prof. P. Constantinescu).

INTERESANTE REUNIUNI 
DE BOX

In zilele de 4, 5 șl 7 martie, 
de la ora 19, sala Floreasca va 
găzdui noi reuniuni de box, în 
cadrul campionatului republican, 
rezervat juniorilor. j

La această iază de zonă a 
campionatului participă campio
nii regiunilor Oltenia, Argeș, 
București și al Capitalei, precum ' 
și o parte dintre finaliștii aces- 1 
tor regiuni.

Plenara Consiliului General al Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport

In ziua de 2 martie a avut loc plenara Consiliului general 
al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romîna.

La plenară au participat membrii Consiliului General al 
UCFS, reprezentanți ai C.C.S., U.T.M. și ai altor organi
zații obștești și de'stat, președinți și secretari generali ai fe
derațiilor sportive și alți activiști ai Consiliului general al 
LCpienara a dezbătut activitatea desfășurată de Consiliul 
General, de organele și organizațiile UCFS pe anul 1963 și a 
stabilit măsurile necesare pentru continua dezvoltare a activi
tății sportive de mase și de performanță pe anul in curs.^ De 
asemenea, plenara a discutat și a aprobat execuția bugetara pe 
anul 1963 și bugetul mișcării sportive pe anul 1964.

(Agcrpres)
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ÎN TOATĂ TARA AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE

' * ★ ....
ff început Spartachiada republicană! Pe prima filă a calen- 

*n darului de martie a fost înscris cu majuscule cuvîntul 
* ENTUZIASM. Este opera a mii și mii de tineri și tinere 
din toate colțurile țării, participanți la ziua inaugurală a între
cerilor. Marea competiție închinată celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei a cunoscut pretutindeni un mare succes. 
Tineri și vîrstnici, laolaltă, au prins să se întreacă în varia
tele competiții pe care le oferă bogatul program al primei 
Spartachiade republicane.

Redacția noastră — < 
mai numeroase ca orieînd. Din 
mite facem astăzi loc unei noi

. *
P DIMINEAȚA DE „VARIETĂȚI" 

SPORTIVE

republicane. La Lupeni, manifestările 
desfășurate cu acest prilej au avut loc 
la clubul miner din localitate. Peste 
100 de sportivi dm 8 asociații s-au 
întrecut la volei, handbal, șah, gim
nastică și tenis de masă. Printre pri
mii învingători se numără Mihai O- 
laru — tenis de masă și Mariana Po- 
metescu — șah.

PE MELEAGURILE SUCEVENE

Casa de cultură a tineretului „23 
’August" din Capitală... Pe marele 
ring, improvizat în sala de festivități, 
’am asistat la o adevărată „paradă" a 
sporturilor. Rînd pe rind s-au perin
dat prin fața sutelor de spectatori 
(medie de vîrstă în jurul a 20 de ani) 
gimnaști și gimnaste, luptători și 
boxeri, jucători de tenis de masă 
(unii dintre ei, poate viitori succesori 
ai lui Giurgiucă...) etc. Programul de 
„varietăți" sportive la care și-au dat 
concursul echipa de gimnastică artis
tică a muncitoarelor de la FRB (prin
tre protagoniste: Maria Voicu, Ana 
Spiru, Constanța Marin, Maria Băi- 
țoiu, Alexandrina Cristea, Eugenia 
Sas), boxerii de la asociația spor
tivă „23 August", luptătorii fruntași 
'din echipa participantă la campionatul 
categoriei A (din clubul sportiv 
Metalul), formația de gimnastică a- 
crobatică de la Casa de cultură raio
nală, jucătorii de tenis de masă de 
la școala specială nr. 1, a fost mult 
aplaudat constituind o invitație la în
treceri adresată tuturor celor prezenți 
în sală. In completare au evoluat for
mațiile de dansuri populare, de mu
zică ușoară, c-îteva brigăzi artistice și 
actori amatori, deosebit de talentați, 
care au dat și mai multă strălucire 
deschiderii festive a Spartachiadei 
publican e.

chiar din prima zi — a primit vești 
noianul corespondențelor pri- 
serii de relatări.

■Ă i ...... — ■

Pancu, Anca Dragomir, Ecaterina 
Simion, Maria Niță, Emilia Frusinescu, 
Ana Deacu și Elisabeta Petre (cam
pioane raionale ale Spartachiadei de 
iarnă) — pregătite de instructoarea 
Marilena Barbu — care au îneîntat 
privirile prin ansamblul lor armonios. 
Forța; tinerilor halterofili Mihai Bu-

In majoritatea comunelor din re
giunea Suceava prima zi de martie 
a însemnat o adevărată sărbătoare a 
sportului. La lbănești, Cordăreni Po- 
mîria. Liteni, Iniseșii, Bogdănești etc. 
colectiviștii au participat cu entuziasm 
Ia primele întreceri de lupte, gim
nastică, șah, tir, tenis de masă — or
ganizate în cadrul Spartachiadei re
publicane. In orașul Botoșani s-a pus 
deosebit accent pe concursurile de 
gimnastică la care au luat parte 30 
de echipe de băieți și fete din între
prinderile, instituțiile și școlile d:n lo-

haltere, lupte. Marea majoritate a ce
lor prezenți la concurs erau chiar par- 
ticipanții la interesantul examen. Este 
clară eficacitatea acestei acțiuni pro
pagandistice.

ÎN RAIONUL BEIUȘ
In 26 de asociații sportive din ra

ionul Beiuș au început întrecerile 
marii competiții. Pînă acum și-au mă
surat forțele 2.000 de sportivi și spor
tive. Cele mai atractive au fost parti
dele de volei și tenis de masă, run
dele de șah și competițiile atletice. 
Printre asociațiile sportive care au 

mobilizat cei mai mulți concurenți se 
află Minerul Bihor, Lumina Beiuș 
și Forestierul Beiuș.

NUMEROȘI SCOLARI IN CON
CURSURILE DE LA MEDIAȘ

A

Portretul săptăminii

Pasiunea sportivă 
a lui Septimiu Anca

re-
lată la „lucru" pe primii concurenți la proba de tir din cadrul Spartachiadei 

republicane.

de sport din localitate 
simultan întilnirile din 
Spartachiadei republi- 

mare afluență de con- 
s-a înregistrat în întrecerile
La școala medie nr. 1. la 
profesională Petrol-Chimie, 
școlari s-au avîniat în com- 

de șah, tenis de masă și hal-

ln multe săli 
s-au desfășurat 
priina etapă a 
cane. Cea mai 
curenți 
elevilor, 
școala 
sute de 
petițiile 
tere. Este, firește, doar începutul. In 
zilele viitoare alte sute și sute de 
școlari vor participa la ramurile spor
tive prevăzute în regulamentul între 
cerii.

Activistul sportiv Septimiu Anca 
din Dej, mare iubitor al voleiului, 
este un bun organizator de compe
tiții. Președintele consiliului raio
nal UCFS Dej —- și nu numai el —

LA REȘIȚA : HANDBAL, GIM
NASTICĂ Șl LUPTE

GRATIE SI FORȚĂ LA 
FLACĂRA ROȘIE

Duminică dimineață sala de sport 
„30 Decembrie" din localitate, pavoa
zată sărbătorește, a primit vizita pri
milor concurenți ai Spartachiadei re
publicane. După o frumoasă festivitate 
de deschidere au fost prezentate citeva 
reușite ansambluri de gimnastică și 
apoi au putut fi urmărite întreceri de 
lupte și handbal. Și-au dat concursul 
echipa de gimnastică a CSM Reșița, 
sportivii de la „Tînărul metalurgist", 
„Utilajul mecanic" etc. Festivitatea s-a 
încheiat cu un bogat program artistic, 
prezentat de una dintre cele mai bune 
brigăzi de agitație din oraș.

Prima evoluție a tinerelor și țineri
lor sportivi de la asociația sportivă 
Flacăra roșie a fost așteptată cu 
mare interes de cei aproape 1 000 de 
spectatori prezenți in sala de festivi
tăți a întreprinderii. Programul mi
nuțios alcătuit de activiștii asociației 
(secretar — Constantin Toader) a fost 
pe măsura interesului dovedit de mun
citorii acestei fabrici. S-au îmbinat pe 
scena de aci grația si forța. Grația 
gimnastelor Octavia Mureșan, Silvia

joreanu, Gh. Vija și a altora, care 
au dovedit o tehnică avansată și au ri
dicat ca pe un... fulg haltera de 100 
kg. La acest capitol trebuie adăugați 
și boxerii (antrenor, Miem Docu- 
lescu) a căror dispută a „încălzit" 
și mai mult sala. întrecerilor celor 
3 650 de membri ai UCFS de la 
căra roșie au început

MINERII LA
Numeroși stăpini 

mineri din Valea Jiului, au participat 
la deschiderea primei Spartachiade

calitate. Un record a fost stabilit și 
in comuna Trușești unde s-au prezen
tat la start 400 de concurenți.

O INTERESANTĂ INIȚIATIVĂ 
LA SIBIU

Fla-
promițător.
START !

ai adîncurilar,

ÎNSEMNĂRI DIN BACĂU...

în necazul Babei Dochia
(Urmare din pag. 1)

partea felelor. Unul din ei 
pipăie pectoralul drept.

Tovarășe Delcă, ai lovit 
plin. La urma-ttrmei, principala 
sarcină a Spartachiadei e să 
„umfle pieptul"

★
Au venit boxerii. „Semănătoa

rea" și „Pasteur"-ut. Nicolae Ni- 
coiae, un flăcău tuciuriu, devine 
in citeva secunde „Sonny Lis
ton", dar Teodor Lucian nu se 
intimidează de porecle și domină. 
Deodată, insă, Lucian alunecă și 
îngenunchează. Cițiva i! aplaudă 
pe „Liston", dar un sssst I pre 
lungit potolește palmele: „De 
ce bați din palme, mă Georgele?' 
A alunecat omul. ..“

Așa e, Georgele. Sportul e 
luptă dreaptă. Ca și

Gimnaștii de la 
prezintă exercițiile 
Spartachiadei. încep frumos, dar 
spre sfirșit o scrintesc de-a bi- 
nelea. la spate, un băiritiel e 
tare nemulțumit: „Eu unul nu 
înțeleg așa ceva. Te aleg oame 
nii să le arăți la alții, și tu uiți 
de la mină la gură". O fată in 
cearcă să-i apere pe fanemiști:

răsplata.

are numai cuvinte de laudă pentru 
munca și rezultatele obținute de 

i tînărul activist sportiv. Comisia 
raională de volei,, al cărui membru 

i este, se numără printre cele mai ac
tive comisii pe ramură de sport 
din raionul Dej. Și nu întâmplător 
voleiul a cunoscut aci, în ultimii 
ani, un frumos avînt.

Tînărul activist sportiv obștesc 
nu este prea vorbăreț. Trebuie să-i 

\ scoți vorbele cu... cleștele.
i „Vorbește puțin, dar în schimb 
' face treabă*, se spune despre labo

rantul Septimiu Anca. Acum trei 
ani, cînd a fost ales ca membru în 
comisia raională de volei, Septimiu 
Anca era privit cu oarecare reți
nere. Prea era tînăr. Număra doar 
21 de ani. Dar, spre surprinderea 
multora el doveda multă pricepere.

' în fiecare după-amiază, era pre
zent la consiliul raional al UCFS 
unde rezolva, ore întregi, fel de fel

. de probleme.
Dar voleiul nu este un sport de...

( birou. Așa se face că tînărul activist 
sportiv a trecut, chiar din primele 
sale zile de activitate, pe teren. Ju
case volei și în școală, fusese chiar 
unul dintre cei mai talentați jucători. 
A început să pregătească echipa Să
nătatea, și, în același timp, să joa
ce în această formație. în orașul 
Dej, ca și în comunele din raion, 
echipa de volei Sănătatea este foar
te apreciată de amatorii de volei. 
Și, pe bună dreptate. Echipa pre
gătită de activistul sportiv obștesc 
Septimiu Anca a cîșligat de două 
ori (în 1962 și 1963) campionatul 
raional de volei.

— Perspective ?
— Un nou titlu raional, anul a- 

cesta. în plus, o... Ugură frumoasă 
în cadrul Spartachiadei republicane.

• ________

Succesul primelor întreceri a fost 
convingător exprimat în orașul nostru 
de marele număr de participant, de 
multiplele concursuri organizate în di
ferite asociații sportive. Duminică am 
admirat atrăgătoare întreceri de gim
nastică organizate la școala medie 
nr. 3, dispute dirze la popice (învin
gător I. Nită de la asociația sportivă 
Viitorul T. C.. Șt. Crupă — Metalur
gia și P. Vințeanu — Combinatul 
1R1C), spectaculoase evoluții ale jucă
torilor de ten’s de masă P. Neanițu și 
1. Baratei (Voința) etc. Cronica pri
melor întreceri trebuie completată cu 
reușitele concursuri de tir, frumoasele 
ințilniri de baschet din sala Steaua 
roșie și cele de volei din sala Știința, 
precum și de concursurile de haltere 
in care s-au impus 1. Dorneanu, M 
Alexa și M. Mihăilă.

in afara întrecerilor și demonstra
țiilor care au marcat prima zi a Spar
tachiadei, la Sibiu a avut loc etapa 
a 11-a a interesantului concurs orga
nizat pe tema „Să cunoaștem regu
lamentul primei ediții a Spartachiadei 
republicane". In prima etapă s au pre
zentat in fața juriului peste 1 000 de 
participanțj. Și cum cei mai mulți 
cunoșteau temeinic regulile acestei 
mari întreceri, examinatorii au fosî 
puși în dificultate. Cei. care au trecut 
cu bine și examenul suplimentar au 
„evoluat" duminică in deschiderea în
trecerilor de volei, baschet, gimnastică,

„Lasă, nene, că-i abia prima zi 
de întrecere". După o scurtă 

iși pauză, băieții execută foarte bine 
două piramide, dar moșul nu st 
îmbuna; „Dacă te-au ales oa 
menii"... Fata încearcă să se 
apere, dar n-are dreptate. Art 
dreptate moșul. Orice participam 
la Spartachiadă trebuie să aibă 
in sacoșă, de pe acum, bastonul 
de... finalist

★
Pe nesimțite, mișcările brațe

lor și picioarelor capătă mlădieri 
artistice. Echipa de dansuri a 
Casei țese pe fundalul de cati
fea al scenei o- suită de jocuri 
oltenești. Gobelinurile vii se suc
ced amețitor. Băt rine lut. supărat 
pe gimnaștii de la F.A.N.E.M.. 
joacă și el .

Vine taraful. Prin fața viorii 
se perindă cintăreții raionului. 
„Confecția", „Semănătoarea",
„Pasteur"-ui, „F.A.N.E.M"-ul iși 
recunosc soliștii: „Mihaela e de 
la noi", „Horja e al nostru", 
„Niculina e de la mine din sec
ție". Sportivii din sală culeg 
„trandafiri de la Moldova", por
nesc „pe drumul Clujului" și 
joacă tactul „horei lui Bucur", 

Cintecul și jocul salută prima 
zi a Spartachiadei...

în

F.A.N.E.M.
impuse ale

Contribuția federațiilor de volei și baschet
Duminică s-a dat startul in întrecerile 

din cadrul Spartachiadei republicane. 
In asociațiile și cluburile sportive, dom
nește o atmosferă de lucru intens, de 
întreceri sportive de mare amploare.

Un ajutor prețios 
șurare a 
federațiile 
nurile de 
și fiecare 
ce are de 
pentru ca întrecerile din cadrul acestor 
discipline să se desfășoare la un nivel 
superior, să angreneze un număr cît 
mai mare de ti ieri și tinere

Cele două ramuri de spor! se bucură 
de mare popularitate în rindurile tine
retului nostru De 
au fost organizate 
și de baschet la 
s-au prezentat tot 
ai acestor spori-iri. Iată de ce spriji
nul federațiilor respective pentru buna 
desfășurare a întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei republicane 
de important.

Acum două săptămîni 
romînă de volei a avut 
lărgită a biroului federal. S-au discu
tat probleme importante, s-au luat mă
suri pentru sprijinirea comisiilor regio
nale de volei în. vederea bunei orga
nizări a întrecerilor Membrii biroului 
federal și ai coristei de competiții au 
fost repartizați pe regiuni și fiecare 
are sarcini precise. Mulți dintre ei au

în buna desfă- 
întrecerilor îl vor di și 
de voîei și baschet. „Pla- 
bătaie” au fost definitivate 
dintre activiști știe acum 

făcut în perioada următoare,

fiecare dată, cînd 
cwuisuri de volei 
startul întrecerilor 
mai mulți iubitori

este deosebit

la Federația 
loc ședința

și plecat pe teren pentru a pune în 
practică hotăririle luate

Nu va exista asociație sportivă mare 
pe lîngă care să nu existe un antre
nor calificat sau instructor sportiv, 
care să îndrume pe tinerii voleibaliști 
Comisiile regionale și raionale vor fo
losi întreg activul voluntar, prolesorii 
de educație fizică eu specializarea vo
lei, precum și instructorii voluntari de 
volei. în vederea cuprinderii tuturor 
asociațiilor sportive îr. întrecerile Spar
tachiadei. Cu acostă ocazie se va pune 
un accent deoseb't pe consolidarea 
secțiilor de volei existente și pe înfiin
țarea de noi secții, afilierea lor, pre
cum și pe crearea de noi echipe, legi
timarea sportivilor, asigurarea bazei 
materiale în vedere» practicării cu re
gularitate a jocului de volei (amena
jarea de noi teremuri simple, procura
rea de echipament și material sportiv). 
Jucătorii și jucătoarele de volei din 
echipele care participă la campiona
tele republicane, și chiar ic calificări, 
au datoria să se preocupe de pregă
tirea echipelor în întreprinderile unde 
lucrează In perioada desfășurării eta
pei de mase a Spartachiadei toate 
echipele masculine și feminine din 
campionatul republican trebuie să sus
țină în iirtreprinderi, instituții și la

sate cel puțin 
strație. Biroul 
competiții, va 
rilor (pînă la 
cru îl vor face comisiile reg.i 
raionale), delegind cei ma: b 
bitri care să conducă jocurile

In cola 
din Ministerul In 
va lua măsuri pe 
pir na te tor șcca.-c 
efortăarile peatew 
voîei din odr^ I 
cane s* partertpe 
oeri și tinere

1 ■* tr- Ârt_fii J

două meciuri de demon- 
Iedera], prin con.isia ie 
întocmi progiamul pcu- 
faza de zonă, acest Iu

te și 
ar

xare

- oC —
€• ia

i

aceeași preocuuar» «x s a scac a 
precis dnd și u-toe ver avea toc 
trecerile zonale >i fir>ale s au fixat 
grupele pe reg-uuL Se pune un mare 
accent pe contribuția antrenorilor și 
sportivilor fruntași, care treb ■ e să fie 
factori importa iți în popularizarea 
acestei ramuri sportive întrecerile 
Spartachiadei republicane sini un mi
nunat prilej de popularizare a basche
tului în unele regiuni în care acest 
joc nu s-a dezvoltat la nivelul cerin
țelor. Acolo federația va trimite pe cei 
mai buni tehnicieni pertiu a îndruma 
pregătirile echipelor

Planurile de muncă, pregătirile ce 
se fac la cele două fede. rții sînt pro
mițătoare

CONS LAN; IN ALEXE



■mul... alb din Sinaia, Știința Cluj din categoria A a fost întrecută cu 
; echipa locală Carpați, din campionatul raional, in 16-imile Cupei 

laiă-l pe Moguț primind mingea la un atac al echipei din Sinaia.
Foto: V. Zbarcea — Sinaia

Curierul nostru
im citit in ziarul dv., ne scrie 
TDIU POP, secretaiul secției de 
le la C.I.L. Gherla, o notă cri- 
tulâtă „Locul 2 și... locul 13“, 
a făcut să vă trimit citeva rin- 
i noi, situația este exa-ct invers / 
■chipa de seniori se găsește pe 
l in campionatul regiunii Cluj, 
ce juniorii se află pe primul loc 
no nat ui regional. Cauza pentru 
'Morii merg din insucces în in- 
9 constituie, pe lingă lipsa unui 
' calificat și „bătrînețea" unor 
. La ședința de analiză a turu- 
ieșit in evidență și alte lipsuri. 

1 sprijinul necesar din partea 
ir de conducere, a fost angajat 
renor calificat care a trecut 
la fapte. In lotul primei echipe 
promovați cinci juniori: 1. Loar, 
eșan, A. Rezmuves, A. Sabo 
isu, care au adus cu ei elanul 
atit de necesar echipei noastre, 
că în urma măsurilor luate, 

va presta jocuri de calitate și 
w la terminarea campionatului 
fruntaș".

amplă scrisoare am primit de 
3HENADE TANAȚCU, salariat 
jlexul de sticlă-faianță din Si- 
i. în paginile sale, cititorul no- 
ocupă de o serie de probleme 

aiului. Adresîndu-se jucătorilor, 
ațcu scrie: „Nu trebuie să uitați 
al, această armă prin care orice 
poate să-l depășească și pe cel 

utabil adversar. Totodată, citi- 
stru nu uită să adauge : „Bine- 
driblingul trebuie folosit nu- 
riăsura in care poate aduce un

real folos echipei". Scrisoarea sa se 
încheie astfel : „Imprimînd tinerilor 
noștri fotbaliști o concepție spre un joc 
elegant dar totuși bărbătesc, spre un 
joc cu multă fantezie și elan, cu un 
perfect control al balonului, antrenorii 
iși vor aduce și mai mult aportul in ri
dicarea calitativă a fotbalului din țara 
noastră".

• Recent am primit o scrisoare de 
la tov. JON B1CHEA din Brașov. Rin- 
durile sale dezbat citeva din aspectele 
activității depuse pinâ acum de forma
ția Steagul roșu din Brașov. „Care 
sini motivele slabei comportări ale 
Steagului roșu pe teren propriu 2" Citi
torul nostru enumera citeva : .In pri
mul rind imprecizia șuturilor la poartă. 
Antrenorul trebuie să insiste și mai 
mult asupra exercițiilor, să demonstreze 
practic poziția piciorului în momentul 
șutului. O altă lacună a antrenamente
lor pare să fie folosirea pantofilor de 
tenis, chiar dacă este vorba de pregă
tirea fizică. Cred că nu s-ar face nici 
o greșeală dacă s-ar lua ca model ghe
tele jolosite la antrenament de Sivori 
și care cîntăresc aproape 5 kg I De 
asemenea, un rol important îl joacă și 
alegerea partenerului de joc la meciu- 
rile-școală. De obicei, Steagul roșu face 
asemenea antrenamente în compania 
echipei de tineret sau a unor formații 
din campionatul orășenesc sau regional. 
Jucătorii se cunosc prea bine între ei, 
iși cunosc jocul și nu s-ar putea spu
ne că. tactic, aceste partide ar aduce 
vreun progres. De aceea, cred că ar fi 
indicat ca meciurile-școală să aibă loc 
în compania echipelor din categoria B 
din regiunea Brașov".

In „Cupa R. P. R.“

Surprize care trebuie să dea de gîndit
Iubitorii fotbalului au așteptat cu 

viu interes reluarea activității oficiale, 
după o întrerupere de trei luni. Și re
luarea s-a făcut din plin, prin dispu
tarea unei importante restanțe din 
campionatul categoriei A (Dinamo 
Pitești—Steaua) și mai ales prin 
programarea unei etape — 16-imile 
din „Cupa R.P.R.".

Spectatorii așteptau să vadă la lu
cru echipele noastre fruntașe cele 
din categoria A care, în mod firesc, 
se pregătiseră pentru apropiatele me
ciuri ale returului. Așteptau să vadă 
roadele pregătirilor, nivelul Ia care 
se află echipele la puține zile înainte 
de reluarea campionatului.

Și, în această privință, „Cupa 
R.P.R." a constituit un examen bine
venit. Trebuie să spunem însă că, din 
păcate, puține din echipele noastre din 
prima categorie au „luat" acest exa
men, deși aveau probleme ușoare de 
rezolvat întîlnind echipe de categorii 
inferioare.

Este adevărat că meciurile de Cupă 
se încheie adesea cu surprize și că 
unui din elementele de atracție ale 
acestei competiții de mase este tocmai 
asaltul echipelor „mici" asupra celor 
„mari", rezultatele neașteptate care se 
produc cu acest prilej. Și nu o dată 
am văzut echipe fără palmarese glo
rioase eliminînd formații renumite, a- 
jungînd pînă in e- 
tapele finale ale 
competiției. Ba 

chiar am avut,, spre 
satisfacția iubitori
lor de surprize, cîș- 
tigătoare ale „Cu
pei R.P.R." (Meta
lul Reșița, Arieșul Turda) care făceau 
parte din lotul formațiilor de a doua 
categorie.

Dar, rezultatele înregistrate dumi
nică, în cadrul 16-imilor „Cupei R.P.R." 
nu pot fi incluse în cadrul obișnuite
lor surprize pe care le poți admite sub 
o formă sau alta. Fără a diminua me
ritele echipelor care au terminat în
vingătoare întrecerile cu formațiile 
noastre din prima categorie, elimina
rea a șase echipe din „A" nu mai 
este un lucru care ține de „caracte
ristica" acestei competiții, de domeniul 
întîmplării. Scoaterea din cursă a 
unor echipe din prima categorie (Pe
trolul, deținătoare a „Cupei R.P.R.", 
Progresul București, locul II în cam
pionat, Steagul roșu, U.T.A., Știința 
Cluj și Siderurgistul) trebuie să dea 
de gîndit. In primul rind se ridică în
trebarea: cum s-au pregătit aceste e- 
chipe? Cum au privii ele o competiție 
atit de importantă, menită să desem
neze, alături de campioana țării, pe 
cealaltă echipă care va participa și ea 
la o mare competiție internațională — 
„Cupa Cupelor"?

Ne putem împăca ușor cu ideea că 
Petrolul Ploiești, echipă cu pretenții, 
aflată și în actualul campionat pe un 
loc fruntaș în clasamentul categoriei 
A, să piardă în fața unei echipe din 
camptonatul... raional? (C.I.L. Blaj —

? All

cinste eil). Jucătorii de la Petrolul ar 
trebui să roșească gîndindu-se la acest 
meci, în care au ajuns în prelungiri 
și în cele d' î urmă au și fost învinși 
de această formație, deși ea juca în 
10 oameni! In istoria acestei competi
ții nu s-a mai întîmplat un asemenea 
lucru. Sau, ce să spunem despre Pro
gresul care, deși a avut cele mai bune 
condiții de pregătire, întreprinzînd și 
un turneu peste hotare, a fost la 
rîndul ei spulberată de Flacăra roșie 
București, o echipă din categoria C? 
Și asta la o săptămînă înainte de 
un „cupla j" de A, pentru care se pre
supune că s-a pregătit și se pregă
tește cu toată răspunderea.

Ce trebuie să vedem în aceste re
zultate? O subapreciere a acestei im
portante competiții, sau o atitudine 
de dezinteres fată de măsurile luate 
de^ federație pentru îmbunătățirea ca
lității fotbalului nostru? Desigur și una 
și alta!

Dar ce părere au antrenorii și fot
baliștii echipelor care au avut o evo
luție la fel de proastă în această etapă 
a „Cupei R.P.R."? Cum pot justifica cei 
de la Steagul roșu Brașov, Știința 
Cluj, U.T.A. și Siderurgistul înfrînge- 
rile pe care le-au suferit? Și nu tre
buie să privească mai ușor situația 
nici antrenorii și fotbaliștii de la Știin- 

la Farul Constanța, 
care de-ab,ia au scă
pat basma curată.

Desigur, unii an
trenori vor găsi, fă
ră îndoială, „expli
cații" pentru rezul
tatele înregistrate 
de echipele lor 
explicații se simte 

că vor fi motivate

ta Timișoara și de

duminică. Dar de 
nevoia? Și, poate 
și actele de indisciplină comise de 
unii fotbaliști fruntași (Iancu-Progre- 
sul, Șelimesi-Steagul roșu, Tufan-Fa- 
rul și alții) eliminați de pe teren sau 
avertizați de arbitri, pentru atitudini 
nesportive.

„Cupa R.P.R.", meciurile din cadrul 
campionatului, orice întîlnire trebuie 
privită cu spirit de răspundere, cu 
exigență. Secțiile de fotbal ale acestor 
cluburi trebuie să analizeze serios 
comportările echipelor în „Cupa R.P.R." 
și să ia măsuri corespunzătoare. Un 
cuvînt, în această ordine de idei, ar 
trebui să-l aibă și federația de spe
cialitate.

Rezultatele nefavorabile înregistrate 
de cele 6 echipe de categoria A In 
„Cupa R.P.R." trebuie să constituie 
un semnal. Ele trebuie să-i dezmor
țească pe antrenori și pe fotbaliști 
din îndelunga lor meditație, sa-i de
termine să pună mai serios umărul la 
treabă. Pe viitor să fim scutiți de 

■ asemenea „surprize", care oricît de 
plăcute ar fi pentru echipele care s-au 
calificat, pun serios la 
tatea fotbalului prestat 
noastre fruntașe.

îndoială cali- 
de echipele

G. B.

f.

Petrolul Ploiești eliminat

cuvinte..

..Siderurgistul a intrat la apă

★
Flacăra roșie — Progresul 1—0

...Să nu ziceți că nu v-am încălțat !

PAȘCANI — MOLDOVA 
IAȘI 1—2 (0—1)

ANI (prin telefon). — Terenul 
cu un strat gros de zăpadă a 
at practicarea unui fotbal de 
Cu toate că au dominat ma- 
timpului, feroviarii au părăsit 

învinși, linia de atac arătîn- 
total ineficace. In schimb, 
care au contraatacat periculos, 

ris două goluri prin Chirilă 
5) și Toma (min. 65). Unicul 
chipei locale a fost marcat de 
it (min. 78).
remarcat : V. Panait, Simina, 
u. Horvath (C.F.R.), Ursache, 
i, Teciu, Chirilă (Moldova).

C. ENEA — coresp.

RUL BIHOR - MINERUL 
LUPENI 3—3 (1—3)

> (prin telefon). — Partida a 
pectatorilor prin ardoarea cu 
luptat jucătorii ambelor echipe, 
au fost realizate de Făcăleț 

). Aruncuteanu (min. 7? auto- 
Petrică (min. 79) pentru Mi- 
hor, respectiv Cotroază (min. 
•tăreanu (min. 41) și Țurcan 
')■
HAI DOMIȚIAN — coresp.

R. ROȘIORI - POIANA 
CIMP1NA 1—1 (0—1)

>«*?[. (prin teleîon). — Terenul 
acoperit cu zăpadă ca și nin- 
are a căzut tot timpul meciu- 
influențat buna desfășurare a 
oc de verificare. Poiana a ac-

Meciuri
ționat bine în prima repriză cînd și-a 
dominat net adversarul și a înscris 
prin Matei (min. 30). In a doua parte 
a jocului cîmpinenii slăbesc ritmul și 
permit feroviarilor să preia inițiativa 
și să egaleze: Dinu (min. 60 din 11 
metri).

C.F.R.: Lăzărescu (Birtașu) — Pin- 
tică, Gută, Vasile, Iliescu, Coman, 
Vasile, Milea (Nițu), Firu, Leahevici, 
Băitățeanu.

POIANA: Dumitru (Opanschi) — 
Cruceru, Postolache, Mărculescu, Banu, 
Gogoașe, lancu, lonescu, Nisipeanu, 
lordache. Matei.

T. NEGULESCU — coresp
MECIURI ÎN CADRUL „CUPEI 

6 MARTIE"

MEDIAȘ, (prin telefon). — Gaz Me
tan a întrecut Tractorul Brașov cu 
2—0 (0—0) prin punctele marcate de 
Țicu (min. 78) și Deac (min. 79). In 
prima repriză jocul a fost presărat cu 
multe durități. In a doua jumătate a 
partidei Gaz Metan s-a comportat mai 
bine și a avut inițiativa în majoritatea 
timpului.

A condus bine C. Palade — Sibiu.

Z. R1ȘNOVEANU — coresp.

amicale
BRAȘOV, (prin telefon). — în ca

drul „Cupei 6 Martie" s-au mai jucat 
următoarele meciuri: Textila Sf. 
Gheorghe — Tractorul Brașov 2—1 
(1—0), Textila Sf. Gheorghe — Gaz 
Metan Mediaș 1—0 (0—0), C.S.M. Si
biu — Chimia Făgăraș 1—0 (0—0), 
Metrom Brașov — Rulmentul Brașov 
2—0 (1—0).

Ultima etapă are loc joi 5 martie 
urmînd ca finala să se dispute dumi
nică 8 martie.

C. GRUIA — coresp. reg.

DINAMO BACAU - DINAMO 
SUCEAVA 3—0 (2—0)

BACAU (prin telefon). — Echipele 
dinamoviste din Bacău și Suceava s-au 
intîlnit duminică Intr-un reușit joc de 
antrenament încheiat cu victoria echi
pei locale prin golurile marcate de 
Eîtimie, Gram și Cincu.

In cadrul pregătirilor pe care le 
face în vederea noului sezon, Dinamo 
Bacău va tnai susține o serie de partide 
de verificare: joi la Suceava cu Di
namo, duminică la Iași cu C.S.M.S. șl 
apoi cu Chimia Onești și Textila Bu- 
huși.

GH. DALBAN și ILIE IANCU — 
corespondenți

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CHIMICA T1RNĂVENI 10—0 (6—0)

TG. MUREȘ, (prin telefon). — Pro
porțiile scorului cu care a fost învinsă 
echipa din Tîrnăveni are două expli
cații : în primul rînd dispoziția de joc 
arătată de mureșeni și tirul precis al 
înaintașilor care au fructificat în mare 
parte ocaziile avute, iar în al doilea 
rînd faptul că Chimica a susținut al 
cincilea med în această săptămînă, 
jucătorii din Tîrnăveni prezentîndu-se 
extrem de obosiți De ce oare se exa
gerează î

Golurile au fost realizate de Sardi 
(2), Gyorfi (2), Fodor (2), Siko, Miko, 
Eordogh, Balint II.

I. PAUȘ — coresp. reg.

★

ALTE REZULTATE: Faianța Sighi
șoara — Siderurgistul Hunedoara 
2—2 (2—2) ; C.S.M. Reșița - C.F.R. 
Timișoara 3—0 (1—0) ; Metalul Tîr- 
goviște — Petrolul Moinești 7—0 
(5—0) ; Metalul București — A.S.A. 
București 1 — 1 (1—1); Pandurii Tg. 
Jiu — Știința Craiova 1—0 (1—0)
— meci disputat marți; Pandurii Tg. 
Jiu — Unirea Rm. Vîlcea 0—1 (0—1)
— meci disputat duminică.

La Sinaia, Știința Cluj învinsă cu 3—]

Coborire de pe Păduchiosul...

★
U.T.A. eliminată de C.S.M. Sibiu

— Băieți buni! După ce ne-au elimi
nat, ne trimit să vizităm. Muzeul Bru
it enthal.
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&NDBAL
Stiinta Timisoara victorioasă in „Cupa F.R. H.“ la senioare9 9 ’

CLUJ 2 (prin telefon). Astăzi a luat 
■fîrșit turneul final feminin al „Cupei 
F.R.H.“ Trofeul a fost cucerit de echi
pa Știința Timișoara, care în meciul 
decisiv cu Știința București a obținut 
victoria la limită, cu 6—5 (4—1). Re
zultatul constituie o surpriză față de 
comportarea celor două echipe în par
tidele precedente. Dar, azi Știința Ti
mișoara a întrecut așteptările. Cele 
două protagoniste au practicat un joc 
în viteză, cu faze alternative la cele 
două porți. în prima repriză, timișo- 
rcncele au jucat atent și uneori „tare 
în apărare, iar în atao ara folosit cu 
succes aruncările de la distanță. în 
felul acesta, ele au ajuns să conducă 
cu 4—1 (min. 23). Știința București 
n-a reușit să străpungă apărarea erme
tică a timișorencelor. După pauză însă, 
echipa bucureșteană a jucat mult mai 
bine și a redus scorul de Ia 5—1 (sta
bilit în min. 31) la 5—4 (min. 42). 
Două minute mai tîrziu însă, timișo- 
rencele majorează scorul Ia 6—4 și 
reușesc pînă la sfîrșit să-și apere vic
toria ; bucureștencele nu marchează 
idecît un punct în min. 48. Autoarele 
golurilor : Felicia Gheorghiță 3 și Ger- 
linde Reipp 3, respectiv Gabriela Vîr- 
lan 3, Maria Bota 1 și Crista Comișel 
1. Arbitrul C. Bîrleanu-Brașov a lă
sat uneori jocul prea liber.

în cealaltă întîlnire, C.S.M. Sibiu — 
jiucîud cu mai multă însuflețire — a 
obținut o victorie muncită, după un 
joc de un nivel tehnic scăzut. Scorul 
final: 10—9 (7—■€). La început a 
condus Știința cu 3-—1 (min. 9), după 
atacuri spectaculoase. în continuare 
însă, C.S.M. — folosind angajările Ia 
semicerc — a egalat (min. 12 : 3—3) 
și din min. 14 a condus, cu 1—2 punc
te, pînă la sfîrșit. Principalele reali
zatoare : Birtelmer 3 și Schuster 3, 
Maximilian 4 și Nemeș 3.

Clasamentul final: 1. Știința Timi
șoara 6 p. ; 2. Știința București 4 p. ; 
3. C.S.M. 2 p. ; 4. Știința Cluj 0 p. 
(P. Radvani, coresp.)

După turneul
Turneul de selecție de săptămînă tre

cută din sala Floreasca a corespuns 
în general așteptărilor. într-o serie de 
meciuri, tinerii participant! la turneu 
au oferit faze de box spectaculoase, 
s-au străduit să arate spectatorilor nu
meroasele cunoștințe tehnice și tactice 
pe care șl le-au însușit sub îndrumarea 
antrenorilor. S-a observat, de aseme
nea, faptul că în afară de centrele cu 
tradiție au apărut și alte centre de box 
despre care în viitor presa — pe bună 
dreptate — va mai scrie. Merite deose
bite se cuvin boxerilor medîeșeni T. 
Mesman, I. Mărcttleț, Gh. Popa care 
au avut o comportare bună și de ase
menea antrenorului lor A. Costescu,

„Cupa 6 Martie" a fost cucerită de sportivii dinamoviști
în organizarea comisiei orășenești 

București, pe poligonul Dinamo, s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică pri
mul concurs al anului la arme spe
ciale. S-a concurat la probele de armă

de selecție de la Floreasc
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PRONOEXPRES: Cîștiguri mari, în serie
• Astăzi este ultima zi în care mat 

puteti depune buletinele la concursul 
Pronoexpres de mîine 4 martie. Tot 
astăzi este și ultima zi în care vă mai 
puteti procura buletinele abonament 
ia acest sistem.

Vă reamintim că la concursul 
Pronoexpres din 12 februarie, partici
pantul Balasz Gyorgy din comuna Re- 
metea, raionul Gheorghieni, regiunea 
Mureș-A. M. a obținut un cîștig de 
IOC.000 lei pe un buletin abonament.

• Programul concursului Pronosport 
nr. 10, etapa din 8 martie cuprinde 
primul cuplaj inter-bucure.ștean din 
acest an. Est? vorba de meciurile res
tanță din turul campionatului dintre 
Rapid - Dinamo și Steaua - Progresul.

Iată programul complet al concursu
lui :

I. Rapid—Dinamo București (cat. A)
II. Steaua—Progresul (cat. A)
III. Bologna—S'ampdoria (camp, ita

lian A)
IV. Catania—Milan (camp, italian A)
V. Fiorentina—Lanerossi (camp.

Italian A)
VI. Internazionale—Bari (camp, ita

lian A)
VII. Genoa—Torino (camp. Italian

VIII. Juventus—Atalanta (camp, ita
lian A)

IX. Lazio —Modena (camp, italian A)
X. Mantoya—Spal (camp, italian A)
XI. Messina—Roma (camp, italian A)
XII. Catanzaro—Brescia (camp, ita

lian B)

Cele zece întîlniri din cadrul cam
pionatului italian cuprinse în progra
mul de concurs sînt comentate în 
„Programul Loto Pronosport1* din a- 
ceastă săptămînă de către cunoscutul 
fost international italian Silvio Piola.

• Joi se închide vînzarea biletelor 
pentru cea mai mare tragere specială 
Loto Central a sezonului: tragerea 
Mărțișorului. Ea beneficiază de mar! 
cîștiguri suplimentare în bani și obiecte 
care vor fi atribuite pe baza unor ex
trageri speciale. La tragerea Loto 
Central a Alărtișorului vor fi extrase 
68 de numere.

Dintre ciștigurile suplimentare In 
obiecte amintim :

— minimum 7 autorisme („Mosk- 
vici", „Skoda-Octavia", „Trabant").

— un număr nelimitat de excursii 
In U.R.S.S. prin O.N.T. „Carpați** pe 
itinerariul Kiev-Leningrad-Moscova șl 
alte numeroase premii de valoare.

Două dintre autoturisme se acordă 
în mod exceptional variantelor în

tregi și sferturi de la extragerea a 
Xl-a de două numere din 90. Acor
darea se face prin tragere la sorti.

• A început vînzarea la cel mal 
mare concurs special al trimestrului 
1-1964, CONCURSUL SPORTEXPRES, 
oare atribuie așa cum s-a mai anun
țat aproape 35.000 de cîștiguri în va- 
fcare totală de 4,500.000 lei, pentru a-

iribuirea cărora se vor efectua 39 de 
extrageri separate.

In fruntea listei de cîștiguri se află 
cele 30 de autoturisme și 90 excursii 
în U.R.S.S. pe itinerariul Kiev-Lenin
grad-Moscova.

Cumpărînd cît mai multe bilete Sport- 
expres vă măriți simțitor șansele de 
a obține premii de valoare. Prețul unui 
bilet este de 3 Iei.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
iu. 9 din 26.11.1964

Categoria I : 2.1 variante a 36.470 lei
Categoria a Il-a : 7,9 variante a 10.502 lei 
Categoria a III-a : 61,6 variante a 1.450 lei 
Categoria a IV-a : 357,8 variante a 321 lei 
Categoria a V-a : 1719,2 variante a 66 lei 
Categoria a Vl-a : 6493,8 variante a 24 lei

Cîștigâtori la categoria I : Arczialvi
Erzsebet din Tg. Mureș și Nicolae Elena din 
București.

Rubrica redactata de Loto-Pronosport.

liberă calibru redus 3 x 20 focuri, se
niori, senioare, juniori și junioare, 
pistol precizie 60 focuri, pistol sport 
și pistol viteză. La întrecerile de pis
tol viteză și pistol precizie au partici
pat și trăgătorii din lotul olimpic.

Iată reaultatele : pistol precizie : 1. 
D. Ene (Dinamo) 544 p (25x10) ; 2. 
N. Bratu (Știința) 544 p (16x10) ; 3. 
T. Jeglinschi (Dinamo) 542 p ; 4. I. 
Pieptea (Olimpia) 539 p ; 5. G. Ma
ghiar (Dinamo) 538 p ; 6. I. Nițu 
(Olimpia) 537 p. Pistol viteză: 1. V. 
Atanasiu (Steaua) 578 p ; 2. Șt. Pe
trescu (Dinamo) 578 p ; 3. I. Tripșa 
(Dinamo) 577 p. Pistol sport: 1. C. 
Feciorescu (Steaua) 576 p ; 2. A. Nea- 
gu (Dinamo) 562 p ; 3. M. Rusescu 
(Steaua) 559 p. Armă liberă calibru 
redus 3x20 focuri, seniori; 1. P. Șan- 
dor (Steaua) 562 p ; 2. V. Enea 
(Steaua) 555 p ; 3. A. Bițică (Olimpia) 
543 p ; 4. R. Pontbriant (Olimpia) 
542 p ; 5. M. Antal (Știința) 542 p ; 6. 
Gh. Stoian (Știința) 536 p ; senioare : 
1. Eda Baia (Știința) 547 p ; 2. Jaque- 
Iine Svonevschi (Dinamo) 543 p ; 3. 
Ana Goreti (Olimpia) 541 p ; juniori : 
1. D. Becea (Știința) 5-48 p ; 2. N. Sa- 
haidao (Metalul) 533 p ; 3. I. Olteana 
(Dinamo) 526 p ; junioare : 1. Marga
reta Enache (Steaua) 547 p ; 2. Elena 
Nistor (Steaua) 513 p ; 3. Ruxandra 
Popescu (Dinamo) 491 p.

Clasament general pe echipe : 1. Di
namo 53 p ; 2. Steaua 48 p ; 3. Știința 
23 p ; 4. Olimpia 22 p ; 5. Metalul 7 p; 
6. S.S.E. I 1 p.

„Cupa 6 Martie1" pusă în joc de că
tre organi«stori a fost cucerită de clu
bul Dinamo.

pentru felul în care i-a pregătit. Este de 
luat în considerație și strădania fede
rației care a organizat această compe
tiție, menită să selecteze tinerele ta
lente necesare atît de mult activității 
pugilistice de performantă. .

Cu toate aspectele pozitive ale gale
lor desfășurate la Floreasca, nu putem 
trece cu vederea unele lucruri. Astfel, 
la unii boxeri s-a văzut înclinația spre 
un box gen „bătaie" iar la alții, se
rioase lacune în ceea ce privește pregă
tirea tehnică și fizică. Un fapt care a 
izbit și mai mult pe spectatori au fost 
însă atitudinile manifestate pe ring de. 
unii dintre tinerii boxeri, atitudini care 
au umbrit desfășurarea reuniunilor ca 
și efortul depus de organizatori, în sen
sul oferirii unui spectacol pugilistic a- 
tr activ.

Boxerul M. Panait (Bocșa) — de 
pildă — a dovedit lipsuri serioase în 
ceea ce privește educația. Pentru boxul 
neregulamcntar, periculos cu capul, el 
a fost descalificat, pe drept, de arbi
trul B. Robert. Este condamnabilă ati
tudinea acestui tînăr care și-a mani
festat dezacordul gesticulînd față de 
decizia arbitrului, stimulînd pe unii 
spectatori să vocifereze în mod neper- 
mis, în fața unei decizii juste.

O impresie penibilă a lăsat evoluția 
boxerilor 1. Asztaloș și C. Concsag, 
care au intrat în ring cu vădită inten
ție de a nu-și apăra șansele, de a se 
preface că boxează. Cu atît mai repro
babilă este atitudinea lor cu cît, după 
Cele două avertismente date de arbitrul 
de ring, cei doi sportivi au continuat 
să facă un fel de „scrimă", refuzînd 
să-și apere cinstit șansele în luptă. 
Just a procedat arbitrul de ring Di- 
mulescu care a oprit la timp parodia 
pugilistică, descalificîndu-i pe amîndoi. 
Publicul, receptiv, a protestat față de 
comportarea celor doi boxeri, dar în 
același timp a aplaudat atitudinea ar

bitrului care a luat măsurile coi 
zătoare.

Turneul de selecție de la Fr 
ridică deci din nou problema un 
gatin’ atente, plină de răspun 
boxerilor noștri, mai ales ținînd 
și de faptul că la gala de la Fk 
au participat sportivi tineri, ca 
au mult de învățat nu numai î 
ce privește boxul, ci și în ceea 
vește comportarea lor morală îi 
petiții. Fiind un turneu de select 
siderăm că federația ar fi trei 
se gîndească și în ceea ce ț 
promovarea în ring a unor ari 
neri, care să învețe și să se 
în ale arbitrajului. Deși au fos 
pentru a conduce gala o serie 
bitri cu experiență, trebuie s 
liniem faptul că unele decizii ; 
în contradicție cu situațiile p< 
în timpul meciurilor. In d 
desfășurării meciurilor a in' 
chiar și o situație hilară și an 
ceea cînd arbitrul din ring f 
insuficient de atent, a căzut dii 
la podea, într-un moment cînd 
pe care îi conducea erau angre: 
tr-un serios schimb de lovitu 
gravă a fost însă neatenția sa 
ciul V. Trandafir — 1. Grăjdear 
n-a intervenit la timp pentru a 
pe Grăjdeanu de ultima lovitu 
l-a adus în situație de k. o., deș 
era în vădită dificultate.

Pe scurt, acestea sînt concluz 
nerale privind turneul de selec 
derajia a dovedit de nenumăra 
că știe să organizeze gale/deb 
litate. Ar fi trebuit ca și de 
dată ea să fi arătat cuvenita e 
pentru ca la fel ca și în celei; 
menii de activitate sportivă și 
lucrurile să se prezinte la niv 
rințelor maselor de iubitori ai 
lui, la nivelul, sarcinilor mereu 
ale sportului nostru.

V. PIFTII

PE ECRANE:

MANO BOA
9 PRODUCȚIE 4 STUDIOURILOR ITALO-SPANIOLE

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI
PREZINTĂ JOI 5 MARTIE ORELE 20 

Premiera:

PUNCTUL CULMINANT
Comedie în 3 acte —

de
Gheorghe Vlad 
în distribuție :

SANDU RADULESCU (artist emerit), ION MARINESCU, 
MITRU FEODOREAC, SILVIU STĂNCULESCU, ALEXANI 
POLIZU, EUGEN PETRESCU, CONSTANTIN FLORES 
CONSTANTIN RĂSCHITOR, ICA MOLIN, CORNEL GÎR1 
LUCREȚIA RACOVITĂ, DODO ICONOMU, ANDA CA 

POL, DOREL LIVIANU.

Regia Mihai Dimiu 
Scenografia Mihai Tofan

Biletele se găsesc la sediul teatrului, șos. Ștefan cel Mare nr 
telefon 12.94.23. Tramvai 4, 5, 24, 26, 27, troleibuz 88, autobu:

SC
■wwoCeitte noi

vi&uttzxJce

magaz/ne/e, / 
/'oane/e ș/ ton< 
tete amenajați 

specia/



BASCHET F~ RUGBI
De ce era sâ piardă Unirea meciul ca Știința Cluj?... „CUPA 6 MARTIE»

Două din rezultatele 
înregistrate duminică în 
cadrul etapei inaugurale a 
•eturului campionatului re
publican masculin de bas
chet au adus oarecari cla
rificări în pasionanta lup
tă ce se dă pentru ocupa
rea 'primelor patru locuri 
in clasament. Pierzînd în 
fata echipelor Știin(a Cra
iova și Dinamo București, 
Știința București și Dina
mo Oradea au ieșit din 
primul pluton, astfel că în 
;upta pentru calificare au 
"ămas cinci echipe, între 
:are există un evident e- 
'hilibru de valoare. Care 
lin acestea se vor califi
ca ? Vom afla în următoa- 
ele etape, care se anun- 
ă deosebit de disputate.

La fete, Șiiinfa, Rapid, 
/oința București și Mure
șul Tg. Mureș par a-și fi 
isigurat calificarea, dar 
■tapele viitoare mai pot 
>roduce surprize și deci 
nodificări în clasament.

9NDE DUCE LIPSA DE 
DISCIPLINA

Aportul jucătoarelor Do
ina Suliman și Maria Et
eri m echipa Unirea București este 
eosebit de valoros. Ele sînt cele mai 
■une jucătoare ale formației și la sfîr- 
itul fiecărei partide foile de arbitraj 
irogis'rează în dreptul lor cele mai 
iulie puncte înscrise. Dar. din păcate, 
portul lor nu este completai de o 
ompartare disciplinată exemplară, așa 
um s-ar cuveni din partea unor bas- 
hetbajjste fruntașe. Duminică, de pildă, 
i Dorina Suliman și Maria Eckert au 
rotestat in repetate rînduri și uneori 
i mod necuviincios la deciziile arbitri- 
>r I. Petruțiu și St. Greeu. Normal, 
upă avertismentele regulamentare, cele 
ouă jucătoare au fost sancționate cu 
îte o greșeală tehnică, care au coincis 
u a cincea greșeală personală și au 
us la eliminarea lor din joc tocmai

meciul Steaua — Știința Timișoara. 
Foto : I. Mihăică

Luptă la panou. în prim plan : Novacek și Ivanici. 
Fază din

3. Rapid București 12 8 4 806—744 16
4. Steaua 11 8 3 829—728 16
5. Știința Timișoara 12 7 5 900—772 14
6. Știința București 12 6 6 859—825 12
7. Dinamc> Oradea 12 6 6 711—757 12
8. St. roșu Brașo-v 12 4 8 900—858 8
9. Știința Tg. Mureș 12 4 8 831—883 8

10. Știința Craiova 11 3 8 649—963 6
11. Siderurgistul Galați 12 3 9 698—848 6
12. Politehnica Cluj 12 2 W 771—956 4

Gri vița Roșie a întrecut Progresul cu 6-3 (0- 3)

în ultimele minute ale meciului. Lipsite 
de aportul lor, Unirea a fost la un pas 
de a pierde întîlnirea, ceea ce ar fi ne
dreptățit întreaga echipă, care luptase 
cu multă ambijie pentru succes.

Concluzia se impune de la sine: 
o jucătoare, oricît de valoroasă ar fi, 
este datoare să aibă o comportare 
demnă, ’sportivă, exemplară pentru ce
lelalte baschetbaliste mai tinere și utilă 
din toate punctele de vedere, de-a lun
gul întregului meci, pentru echipă.

★

Clasamentele la zi :

MASCULIN, SERIA I

SERIA A II-A

1. C.S.M.S. Iași 10 8 2 667—525 16
2. Farul Constanța 10 7 3 726—533 14
3. Aurul Brad 10 7 3 684—553 14
4. Voința Tg. Mureș 10 6 4 638—596 12
5. Constructorul Iași 10 5 5 589—641 10
6. Progresul București 10 4 6 615—549 8
7. Olimpii□ M. I. Buc. 10 4 6 579—579 8
8. Voința Satu Mare 10 4 6 575—597 8
9. A.S.A. Bacău 10 4 6 548—638 8

10. Chimia: Suceava 10 1 9 455—865 2

FEMIN1IN. SERIA 1

1. Știința București 13 12 1 812-604 24
2. Rapid București 13 12 1 866—583 24
3. Voința București 13 10 3 783—654 2C
4. Mureșul Tg. Mureș 12 7 5 613—587 14
5. Știința Cluj 13 6 7 658—664 12
6. Unirea București 13 6 7 742—716 12
7. Voința Brașov 13 5 8 607—681 10
8. Voința Tg. Mureș 12 3 9 539—730 6

Voința Oradea 13 2 :11 514—689 4
10. Crfșul Oradea 13 1 :12 522—748 2

SERIA jR H-A

1. Progresul București 9 8 1 503—419 16
2. S.S.E. Constanța 9 7 2 517—431 14
3. I.C.F. 9 8 3 545—437 12
4. Olimpia București 9 6 3 415—386 12
5. A.S.A. Cluj 9 4 5 444-466 8
6. C.S.M.S. la^i 9 3 6 482—506 6
7. Mătasea Dudești 9 1 8 397—536 2
8. Știința 'Timișoara 9 1 8 382—504 2

In sfîrșit, și o etapă completă în 
„Cupa 6 Martie"...

• Primul meci (din cele patru 
ale etapei a Ill-a) a pus față în fată 
formațiile Steaua și Precizia Săcele. 
Rugbiștii de la Săcele au arătat cîteva 
lucruri bune: colaborare strînsă între 
compartimente, placaje corecte și o 
circulație aproape permanentă a ba
lonului. Păcat însă, că la capitolul 
finalizare, elevii antrenorului Al. Ște- 
fănescu nu s-au prezentat la fel de 
bine. Deși învingători, rugbiștii mili
tari nu au jucat decît rareori la va
loarea lor. Ei au concretizat prin Nica, 
Penciu și lonescu (cîte o încercare), 
Penciu și Mateescu (cîte o transfor
mare). Scor final: 13—0 (5—0).

• în jocul următor. Unirea a cîș- 
tigat în fata echipei Gloria doar cu 
scorul de 3-0 (3-0). Este foarte ade
vărat că învingătorii au dominat mai 
mult și au ratat cîteva ocazii clare. 
Cea mai evidentă — aceea a lui 
Țuțuianu: ntinoea expediată de el, la 
o lovitură de pedeapsă, a nimerit barai 
Victoria Unirii se datorește lui Lăză- 
rescu, autorul unei frumoase încercări 
(neiransformată de Antimoianu...).
• Partida dintre Dinamo și Rapid 

s-a încheiat cu... 25 de minute înainte 
de timpul regulamentar!? (la scorul 
de 8—3 pentru dinamoviști). Motivul? 
Nemulțumiți de eliminarea unuia din 
cei mai buni jucători ai echipei, 
Stanciu, feroviarii au părăsit, pe rînd, 
terenul, pină cînd au rămas în... 9 oa
meni. In aceste condiții, arbitrul 1.

Epurescu a fost nevoit să oprească 
meciul... Este drept, conducătorul par
tidei a comis unele greșeli, a nemul
țumit mai ales pe feroviari. Oricum, 
însă, acțiunea lor deliberată, de a re
nunța la întrecere, nu poate fi apre-. 
ciată decît ca un grav act de indis-* 
ciplină. Comisia orășenească de rugbt,- 
organizatoarea competiției are cuvin-, 
tuli

• Și acum, despre meciul-derbi al 
etapei, Grivita Roșie - Progresul. Me
ciul în sine a fost modest. Rugbiștii 
de la Grivita Roșie n-au mai practicai 
jocul avîntat din partida cu Dinamo. 
Au evoluat, o primă repriză, reținut, 
lăsînd ca adversarii să ia inițiativa 
încă de la începutul partidei. Așa a și 
marcat Progresul, prin „dropgolul" ltri 
Alexandrescu. Abia la reluare, Gri
vita Roșie renunță la jocul de espec-, 
tativă, se instalează în jumătatea de 
teren a Progresului, desfășurind a- 
tacuri supranumerice pe ambele părți 
ale terenului. Timp de 25 de minute 
(31—55), Grivita Roșie a forțat ega- 
larea și, evident, preluarea avantajului. 
Echipa lui Viorel Moraru a avut șase 
mari ocazii de a înscrie, d’nțre care 
a fructificat doar două: una. în mi
nutul 32, prinir-un „dropgol" foarte 
spectaculos al lui Wusek: alta, in mi
nutul 35. cind Țîbuleac a transformat, 
în stilul său personal, o lovitură de 
pedeapsă. Așadar 6—3 pentru Gri- 
vița Roșie.

T1BER1U STAMA

ÎN COMPLETAREA CRONICII ETAPEI
1. Știința Cluj 12 11 1 938 -705 22
2. Dinamo București 12 9 3 918—771 18

Egalitate pe primele locuri 
a încheierea campionatului Capitalei

UN MECI REICHER — BONDOC VA DESEMNA PE CAMPION

în cursul săptămînii trecute au luat 
’îrșit întrecerile campionatului mas- 
»lin al Capitalei. Cele 15 runde ale 
nalei nu s-au dovedit suficiente pen- 
u desemnarea unrii învingător, vic- 
)ria în eoncurs fiind împărțită de 
taeslrul sportului Em. Reicher și can- 
idatul de maestru VI. Bondoc, care 
di totalizat c>îte 13 puncte. între ei 
*, va disputa un meci de baraj, a 
ijui dată urmează să fie stabilită de 
?mieia orășenească de șah, organiza
ta rea întrecerii.
Este interesant de menționat că 

laintea ultimei runde, în clasament 
>nducea Bondoc cu un avans de 1 
a net asupra lui Reicher. A urmat Su
bțirea decisivă între cei doi jucători, 
i care Reicher (cu albele) l-a învins 
e Bondoc, după o partidă extrem de 
iteresantă, reușind să-1 egaleze pe 
Smul loc și avînd un punctaj Sone- 
orn superior. Urmează, deci, ca me
ni dintre cei doi lideri să desem
ne pe campionul Capitalei pe anul 
)63.

De la LE. B.S.
— Pentru cuplajul interbucuieștean de 

fotbal STEAUA — PROGRESUL și RAPID 
— DINAMO clin 8.111 ac. de pe stadio
nul (<23 August", biletele se pun în vin- 
zaie începînd de astăzi la casele obiș
nuite și anume : sti. Ion Vidu, agenția 
Pronosport, cal. Victoriei ni. 2, agențta 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele ,,23 
August", Republicii/ Dinaijio și Giuleșîi.

Casele din sti. Ion Vidu și Prono
sport, cal. Victoriei ni. 2, vînd și bilete 
pentru taza de zonă a campionatului 
R.P.R. de box — juniori — din 4, 5 și 7 
III de la sala Floreasca.

— Patinoarul artificial din parcul ,,23 
August" este deschis pentru patinaj pu
blic joi și sîmbătă orele 17—19 și du
minică orele 10—13 și 15—17.

— TOVABAȘH desemnați de către 
ASOCIAȚIILE SPORTIVE CA DIFUZOR! 
VOLUNTARI DE BILETE PENTRU COMPE
TIȚIILE SPORTIVE SlNT INVITAȚI JOI 
4^1 a.c. ORA 18 IN SALA DE FESTb 
V1TAȚ1 A UCFS/C.G., STR. V. CONTA 
Nr. 16. PZNTRU DISCUTAREA UNOR PRO
BLEME LEGATE DE ÎNCEPEREA SEZO
NULUI DE FOTBAL.

—j_ --------- I|_~—~L  .

Iată ultimele reaultate înregistrate : 
Bondoc — Gram 1—0. Reicher — 
Isac 1—0, Reicher — Crăciun 1—0, 
Teodorescu — Drăguț 1—0, Olteanu 
— Solomonovici Va—Olteanu — 
Macri 0—1 (întrerupte) ; Crăciun — 
Mircea 1—0, Isac — Teodorescu 
V2—Gram — Polibroniade 1—0, 
Drăguț — Hondru J/2—V2 Segal — Ol
teanu %—Vs» Macrî — Georgescu 
0—1, Solomonovici — Pușcașii 0—1, 
Reicher — Bondoc 1—0 (runda a 
15-a).

Clasamentul finalei : 1—2. Em. Rei
cher (Electronica) și Vl. Bondoc 
(Spartac) 13 puncte (din 15 posibile)! 
3. V. Georgescu (Spartac) 12 p ; 4—5>; 
O. Pușcașu (Progresul) și I. Solomo
novici (I.T.C.M.E.) 10 p. ; 6—7. P. 
Macri (Filmul) și S. Segal (Banca de 
Investiții) 9 p. ; 8—9. S. Teodorescu 
(Unirea) și S. Olteanu (Filmul) 7 p. ; 
10. S. Hondru (Filmul) 6’/2 P- ; H—13. 
I. Drăguț (Electronica), D. Gram (Re
colta) și V. Crăciun (F.O.B.) 5 p. ; 14. 
Elisabeta Polihroniade (Spartac) 41/? 
p. ; 15. V. Isac (Sirena) &/2 p. ; 16. 
N. Mi rcca (Sirena) */2 p.

T. NICOARA 
corespondent

ADNOTĂRI LA MECIURILE
PENTRU „CUPA R.P.R."

Voința Craiova — Știința București 
(feminin) i—3. Gazdele au jucat din 
nou sub valoarea lor, iar Știința a fost 
mai decisă în ofensivă. Cele mai bune : 
Ileana Enculescu și Elena Florescu 
(Știința). Cornelia Lăzeanu și Steliana 
Amărășteanu de la Voința (R. ȘULȚ 
— coresp. reg).

C.S.M. Sibiu — Farul Constanța (fe
minin) 3—0. O victorie obținută ușor, 
în 40 de minute Și... o atitudine ne
sportivă, a jucătoarei Ada lonaș (Fa
rul), care după meci l-a insultat pe ar
bitrul secund I (1L1E 1ONESCU — 
coresp.).

Știința Cluj — C.S.M. Cluj (feminin) 
3—0. Succes obținut de Știința gratie 
atacului (Ana Mocanu și Marilena Po
rumb) foarte bine servit de Maria Di
ma (ȘT. TAMAȘ, coresp.).
’ Farul Constanța — Știința Cluj (mas
culin) 3—2. In setul ultim, cîștigat la 
12, Farul a fost condus cu 1—2, scor 
de la care a ajuns pînă la 13—9. S-au

evidențiat Ilanu. Timirgazin (Farul). 
Rogozan și Bînda de la Știința. Cu toa
tă victoria, localnicii s-au dovedit de
ficitari la preluări. (CH. GOLDEN
BERG — coresp.).

Minerul Bihor — Știința Timișoara 
(masculin) 3—2. Meci foarte specta
culos, în care cei mai buni au fost 
Morut, Starinschi și Sîrbu de la gazde. 
Musai si Costea de la oaspeți. (M. DO- 
M1ȚI.AN — coresp.).

C.S.M.S. Iași — Știința Galați (mas
culin) 3—1. Tntîjnir'e de factură mulțu
mitoare. Victorie meritată a ieșenilor, 
care sînt în sensibil progres. S-au re
marcat: Moșescu și Pruniș (C.S.M.S.), 
Petrișor și Kramer de la găiățeni. (GH. 
VASILIU — coresp.).

Petrolul Ploiești — Tractorul Brașov 
(masculin) 3—2. Petrolul a meritat 
victoria datorată blocajului lor bun. 
(M. POPESCU - coresp ).

Î1S SERIA A II-A A
CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Progresul Tîrgoviște — Corvinul 
Deva (feminin) 3—1 (16—14, 14—16,

Joi încep finalele campionatelor republicane pentru seniori

A apărut nr. 2 al revistei

„SP8BT Șl HIWCĂ“

In acest număr găsiți o sene de arti
cole interesante din caie menționăm.:
— Roboții explorează Cosmosul. (Sate

liții artificiali specializați).
— Transatlantice. înaripate.
— Tirul la Jocurile Olimpice (un docu

mentat articol scris de maestrul e- 
merit al spoitului Iosif Sîrbu).

— 60 de metri pqtrați de mătase (știți 
cum se. face plierea parașutelor ?).

— Tendințe noi în ■ construcția autotu
rism elor.

— Antenă de televiziune.
— Micromintatuiizarea în electronică.
— Alpinismul de iarnă.
— Se poate zbura pe furtună ?
— Breviar auio-moto.
— Frînaiea mașinilor de curse, 
preciim și numeroase alte reportaje, ar
ticole tehnice, știri, noutăți, magazin, 
cuvinte încrucișate.

(Urniare din pag. 1)

din Cluj. Au participat 22 de schiori, 
dintre care 12 au reprezentat asociația 
sportivă Prislopul Bor.șa. Cursa a fost 
cîștigată de Dan Căpitan și Artur De
meter, ambii de la Știința Cluj. Pe 
locurile următoare : 2. Dumitru Timiș 
(Prislopul); 3 Gr. Cervinschi (Pris
lopul). Un premiu special a tost ofe
rit lui Dumitru Timiș (Prislopul) în 
vîrstă de 13 ani, care a dovedit reale 
calități pentru această probă. (M. 
1 HELLMANN-coresp.).

• Asociația sportivă Mătasea roșie 
Cisnădie a organizat un curs de ini
țiere la care au participat peste 80 
de copii din localitate. Aceștia și-au 
disputat un. concurs de verificare, în 
care au cîștigat Werner - Gronert ta 
slalom și Gabriel Oros la coborîre. 
Premiul oferit celui mai t-năr concu
rent a fost eueeiit de Ervi-n Engeter, 
in vîrstă de 7 ani. (CONSTANTIN 
CREȚU -coresp.).

• Pe dealul „Ripa cu brazi" de 
lingă orașul Cur^a de Argeș s-a dis
putat un concurs, la care au luat par-

minate de sportivii din Curtea de Ar
geș, care au cucerit primele trei 
locuri în toate probele, lată ciștigă- 
torii: coborîre bărbați: Al. Popescu; 
fete: Livia Păuna; slalom uriaș băr
bați: Al. Popescu; fond 5 km bărbați: 
Nicolae Mihăîtescu (EMANO1L STE- 
RESCU - coresp.).

• Pirtiile amenajate la Stîna de 
Vale au găzduit de curind întrecerile 
campionatului regiunii ■ Crișana. Au 
participat 45 de schiori din orașul O- 
radea și din raioanele Aieșd, Beiuș 
și Salonta. lată cîștigătorii probelor : 
SENIORI: Eugen Vas (Voința Ora
dea)' la slalom special, slalom uriaș 
și coborîre; Pani Korosi (Voința O- 
radcă) la fond; SENIOARE: Viorica 
Kiss (Sănătatea Oradea) la cele trei 
probe alpine; Teodora Valcovschi (Sa- 
lonta) la fond; JUNIORI: Ion Matei 
(Minerul Bratca-raionul Aieșd) la cele 
trei probe alpine; Iosif Veselea (Cen
trul școlar agricol Oradea) la fond; 
JUNIOARE: Ana Adamschi (Școala 
medie* nr. 4 Oradea) ■ la țcele trei 
pr0b§ plpine. In afara clștigătorilor 
s-ăd țjuai evidențiat Ștefan Toții (Vo
ința Oradea), Viorel Matei (Minerul 

(Salonța) 
coresp.).

15—3, 15—13). Nivel tehnic scăzut, cu 
greșeli elementare de ambe'e părți. 
(GH. APOSTOLESCU și C. M1GNEA 
— coresp.).

Partizanul roșu Brașov — Penicilina 
Iași (feminin) 3—1 (15—3, 15—2, 
16 — 18, 15—4). Jcic cu o desfășurare 
perfect oglindită în scorurile parțiale. 
(T. MANIU — coresp.).

C.F.R. Timișoara — Metalul Bucu
rești (feminin) 1—3 (5—15. 11—15, 
15—13, 7—15).

înainte Timișoara — Electroputere 
Craiova (masculin) 3—1 (10—15, 
15—10, 15—4, 15—13). Meci frumos; 
unul dintre cele mai valoroase făcute 
pînă acum de înainte. (1. IOANA — 
coresp.).

Știința Brașov — Minerul Baia Mare 
(masculin) 3—0 (13, 7, 11). Meritai
succes al localnicilo-, la capătul unei 
spectaculoase dispute, în pofida scoru
lui de 3—0. (EUG. BOGDAN — co
resp.).

Dinamo Suceava — C.S.M. Cluj 
(masculin) 3—1 (14—16, 15—8, 15—8, 
15—13). Joc de calitate modestă. Re
marcabil — arbitra jul: C. Armășescu- 
București. (C. ALEXA — coresp. reg. 
și R. MUNTEANU — coresp.).

Știința Petroșeni — Constructorul 
Brăila (masculin) 3—2 (12—15 15—4, 
15—10, 10—15. 15—8). Dispută aprigă, 
în care au învins cei cu atacul mai 
precis. Stelea, Cojocaru și Chipu s-au 
evidențiat la Știința, Dumitriu și Dodu 
la brăileni. (N. TAUTU — coresp ).

Voința București — Voința M. Cine 
(feminin) 1—3 (15—13. 13—15. 8—15. 
12—15). A fost o dispută deosebit de 
animată, frumoasă în genere, corespun- 
zînd din punct de vedere tehnic. La ca
pătul ei a învins formația cu mai multă 
hotărîre și for(ă în atac. Echipa bucu- 
reșteană a fosi deficitară în această pri
vință, dar mai cu scamă la blocaj, du
blaje1- au fost intîrziate de nesatisfă- 
cătoarea mișcare în teren a trăgătoare
lor. prinse deseori pe picior greșit. S-au 
remarcat : Aurelia Șchiopu. Atargareta 
Șorban și ludith Kohn de la învingă
toare, Anca Claici, Constanta Hăpăianu 
(deși a jucat aproape tot meciul acci
denta'- î și Violeta Sănduieseu de la 
învinse. Foarte bun arbitra;ul : S. 
Ghcorghifă.

Olimpia București — Industria Sîr- 
mei C. Turzii (masculin) 3—0 (11 14. 
4). In sîîrșit, cîștigă și Olimpia o dată 
cu 3—0. acasă și cu mai puțină bătaie 
de capi Meciul a fost plăcut, curat, 

' îndeosebi sub aspectul execuțiilor *eh- 
I nice ofensive. De la Olimpia s-au evi

dențiat Tănase. Claici, Wolff și luga, 
iar de la oaspeți (care, după părerea 
noastră, sînt capabili de mai mult) 
Lăpăduș, Văleanu și Marm. Corect ar
bitrajul : Emilian Iliescu.

CONSTANTIN FAUR

te numeroși, schiori ai -asociațiilorspor--, Bj-|tc<)„-,Geza -Valcovschi 
tive din raion. întrecerile au fost do- ș. a. (GH. LORINCZ •
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL IN 7 MASCULIN
JI'CATORII ROMÎNI LA PARDUBICE...

Praga — de la trimisul nostru special DAN GIRLEȘTEANU

Iul din Praga, în tovărășia emoțio
nantă a tablourilor semnate de mari 
maeștri ca Rubens, Tintoretto sau Ve
ronese, sînt amînate pînă după „serii*. 
Și e firesc, dacă ținem seama că cele 
citeva zile care ne mai despart de

__ Corespondență telefonică din

PRAGA, 2. — Plecați dimineață 
din București, după mai puțin de patru 
ore de zbor distingem peisajul incin
tă tor pe care „orașul celor 100 de 
turnuri" îl oferă întotdeauna — _ cu 
același farmec și aceeași prospețime 
— fiecărui vizitator. Deocamdată însă, 
pentru delegația sportivilor romîni 
care vor participa la a V-a ediție a 
campionatului mondial de handbal în 
7, Praga nu este punct „terminus". 
Ceasurile pe care cei mai mulți do
resc să le petreacă pe colina Petrin, 
în „Mala Strana" — cartierul grădi
nilor și al clădirilor căutate de oricare 
admirator al stilului baroc, pe podu
rile de secole ale Vltavei, sau la chste-

Din istoricul campionatului mondial
Peste trei zile, în patnu orașe din 

Cehoslovacia se vor disputa primele în- 
tîlniri din turneul final al campiona
tului mondial de handbal în 7, unul 
din cele mai importante evenimente 
sportive ale anului, așteptat cu legi
tim interes, în special de iubitorii de 
sport din tara noastră, deținătoarea tit
lului mondial. Este cea mai „tare" 
ediție din istoria acestei competiții, la 
care s-au înscris 26 de țări ; dintre 
țle, 16 au rămas să-și disputa titlul 
suprem, între 6 și 15 martie.

Să facem o soartă incursiune în... 
palmaresul campionatului mondial, a- 
juns la a V-a sa ediție.

PRIMA EDIȚIE a fost și cea mai... 
săracă : au participat doar patru echi
pe, ale căror întreceri — desfășurate în 
februarie 1939 la Berlin — au dat câș
tig de cauză handbaliștilor germani.

IANUARIE 1954. Campionatul are 
loo în Suedia. Țări însorise : 11. Cum 
la turneul final urmau să participe 6 
echipe, s-au disputat 5 jocuri de cali
ficare (Suedia fiind scutită de acest 
„examen"). Cele 6 reprezentative au 
jucat mai întîi în două grupe de cîte 
trei și apoi s-au intilnit în finale, după 
locul ocupat în clasamentele grupe
lor. Rezultatele finalelor : pentru locu
rile 1—2 ; Suedia — R.F.G. 17—14 ; 
locurile 3—4; Cehoslovacia — Elve
ția 24—11; locurile 5—6: Danemarca 
-— Franța 23—11.

NUMĂRUL PARTICIP a.tȚILOR a 
crescut la ediția a IlI-a, desfășurată 
la sfîrșitul lui februarie și începutul 
lui martie 1958 în R. D. Germană. 
S-au înscris 16 țări, care au jucat di
rect în turneul final, după următoa
rea formulă : mai întîi s-a jucat pe 
patru serii de cîte patru echipe, iar 
primele două clasate s-au calificat pen
tru grupele semifinale (două la număr). 
Echipa noastră, prezentă pentru prima 
dată la campionat, a jucat în seria C

MILAN ÎNVINSA PE TEREN 
PROPRIU

Etapa a 23-a din campionatul italian 
a furnizat numeroase surprize. Patru 
echipe au obținut victorii în deplasare! 
Cel mai interesant meci s-a desfășurat 
între echipele fruntașe Milan și Bo
logna. Echipa din Bologna a obținut 
o surprinzătoare victorie la Milano cu 
2—1, situîndu-se astfel în fruntea 
clasamentului, în timp ce formația mi
laneză a trecut pe locul al treilea. In- 
ternazionale din Milano a realizat o 
victorie categorică în deplasare (5—-1 
cu Sampdoria), trecând pe locul al 
doilea în clasament. Și echipa Juven
tus din Torino a realizat o perfor
manță excelentă învingînd în depla
sare pe Roma cu 2—1. Derbiul coda
șelor s-a desfășurat la Bari între echi
pa locală și Messina. Ultima a obținut 
victoria cu 1—0, continuând să poarte 
„lanterna roșie" dar numai la un punct 
de Bari clasată pe penultimul loc. Ce
lelalte rezultate : Lanerossi — Lazio 
1—0, Spăl — Fiorentina 0—0, Modena 
-— Genoa 2—1, Torino — Catania 
0—0. Clasamentul primelor echipe :
1. Bologna 23 14 8 1 39:13 36
2. Internazionale 23 14 6 3 31:16 34
3. Milan 23 13 7 3 40:19 33
4. Fiorentina 30 p ; 5. Juventus 30 p. 
etc.

REAL MADRID ȘI BARCELONA 
DIN NOU LA EGALITATE ÎN 

CLASAMENT

Fruntașa clasamentului spaniol, Real 
Madrid, a suferit duminică cea de a 
șasea înfrîngere în campionat. Real a 
fost întrecută de Pontevedra on 1—0, 
în timp ce principala sa rivală, F. C. 

primele jocuri ale campione tul ui sînt 
intens folosite de toate echipele pen
tru acomodarea cu sălile, pentru ul
timele „retușuri" și, bineînțeles, pen
tru stabilirea celor mai eficace tactici 
de joc.

...Aterizăm pe aeroportul din Praga. 
Delegația tării noastre este înttmpi- 
nată de membri ai comisie de orga
nizare a campionatului mondial și ai 
federației cehoslovace de handbal. In-

(la Magdeburg) și a obținut rezulta
tele : 16—16 eu Ungaria, 11—13 cm 
Islanda și 13—21 cu Cehoslovaci-a, 
clasîndu-se pe locul patnu în serie și 
pe locurile 13—-16 (împreună cu Fin
landa, Luxemburg și Brazilia) în cla
samentul final. Experiența acumulată 
însă, îi va servi la ediția următoare 
a competiției, în 1961.

în 1958 titlul a fost cucerit din nou 
de Suedia, care în finală a dispus de 
Cehoslovacia cu 22—12. Rezultatele 
celorlalte finale : pentru locurile 3—4: 
Germania (echipă unită) — Danemar
ca 16—13; locurile 5—6: Polonia — 
Norvegia 20—18 ; locurile 1—8 Un
garia — Iugoslavia 24—16.

EDIȚIA 1961, desfășurată în R.F.G., 
a însemnat triumful handbalului romî- 
nesc și la băieți, după ce echipa noas
tră reprezentativă feminină cucerise 
de două ori titlul mondial la hand
bal în 11, în 1956 și 1960. De data 
aceasta, an fo9t programate prelimi
narii (în 7 serii), la care an partici
pat 17 echipe. Reprezentativa noastră 
sa întîlnit cu U.R.S.S., rezultatele 
fiind 9—12 și 18—13. Turneiul final 
a început în patru grupe de cîte 3 
echipe, primele două calificîndu-se 
pentru semifinale. Jucînd î«i scria C, 
echipa noastră a ocupat locul 2, după 
Cehoslovacia (29—11 eu Japonia și
8— 12 cu Cehoslovacia). In seriile ie
rni finale (de 4 echipe), Romînia a 
ocupat locul I (seria a II-a) neînvinsă; 
15—13 cu Danemarca, 12—9 cu Ger
mania (echipă unită) și 16—14 cm 
Norvegia. Și neînvinsă a fost și în fi
nala campionatului cu Cehoslovacia ;
9— 8 (4—4, 7—7), după o luptă tita
nică, la capătul căreia handbaliștii 
noștri au obținut răsplata binemeri
tată : titlul de campioni mondiali.

Celelalte finale : pentru locurile 
3—4 : Suedia — Germania 17—14 ; 
locurile 5—6: Danemarca — Islanda 
14—13 . locurile 7—8 : Norvegia — 
Franța 13—12.

Și acum, să așteptăm a V-a ediție.

Barcelona a cîștigat la un scor cate
goric partida cu Le van te (6—2). Real 
continuă să conducă în clasament, da
torită golaverajului superior. Celelal
te rezultate : Betis — Espanol 4—0, 
Valencia — Cordoba 1—0, Atletico 
Madrid — Atletico Bilbao 2—0, Sara- 
gosa — 0video 3—1, Valladolid — Se
villa 2—2. Situația primelor clasate :

1. Real Madrid 23 16 1 6 48:18 33
2. F.C. Barcelona 23 15 3 5 58:31 33

OPTIMILE „CUPEI FRANȚEI"

In optimile „Cupei Franței", rezulta
tele înregistrate au fost în general nor
male : Lens — Sochaux 4—2 (după 
prelungiri), Lyon — Cherbourg 3—0, 
Vallenciennes —- Nancy 2—0, Bor
deaux ■— Tomlon 1—0, Rouen — Ra
cing Club Paris 2—-1, Nantes — Stras
bourg 1—0 și Nice — Reims 1—0.

DYNAMO BERLIN, PERFOR
MERA ETAPEI

în campionatul R. D. Germane cea 
mai mare surpriză a produs-o Dynamo 
Berlin care a învins cu 4—1 pe Vor- 
wărts Berlin, una din fruntașele cla
samentului. O victorie prețioasă a rea
lizat Che.mie Leipzig care a întreeut 

cepe să se simtă „atmosfera" campio
natului.

Discuții prietenești In holul aero
portului— Nu mai stau însă să ascult 
ptoă la capăt argumentele „pro" și 
„contra* în legătură ou șansele for
mațiilor participante. Răsfoiesc cîteva 
din ziarele de astăzi pentru a vedea 
ce au interesant rubricile de sport cu 
privire la cea de a V-a ediție a cam
pionatului mondial de handbal în 7.

Intre timp, se pare că primele schim
buri de păreri au dus la concluzia că

LOTUL DE JUCĂTORI CARE 
VA REPREZENTA R. P. ROMI NA 
LA CAMPIONATUL MONDIAL DE 
HANDBAL IN 7 MASCULIN

1. Mihai Redl, 2. Ion Bogolea, 
3. Virgil Tale, 4. Petre Ivănescu, 
5. loan Mozer, 6. Virgil Hnat, 7. 
Iosif lacob, 8. Costache Mircea I, 
9. Costache Mircea II, 10. Glieor- 
glte Gruia. 11. Cornel Oțelea, 12. 
Olimpiu Nodea, 13. Aurel Bulgaru, 
14. Cezar Nica, 15. Ion Popescu.

„toate echipele au șanse de a se cla
sifica în serii și de a... cîștîga titlul". 
Și, în așteptarea răspunsului, toate 
echipele își continuă ultimele pregă
tiri, ultimele antrenamente. Este ceea 
ce se pregătește să facă și formația 
țării noastre.

Delegația noastră înoptează la Pra
ga, fiind cazată la hotel Palas. Marți 
dimineața, în jurul orei 10, ea își va 
continua călătoria spre Pardubice, ora
șul „seriei D“. Aici, reprezentativa 
R. P. Romîne va întîlni echipele Uni
unii Sovietice, Norvegiei și Japoniei. 
După cum se știe, primul joc va avea 
loc vineri cu Uniunea Sovietică; ar
bitru — suedezul Janerstam. Pînă 
atunci, jucătorii noștri vor vizita sala 
de la Pardubice, vor efectua — în 
continuare — cîteva antrenamente, 
probabil și în compania jucătorilor 
japonezi.

Concursuri internaționale de schi w

Duminică s-au disputat noi con
cursuri internaționale de schi. Pe 
pârtiile de la Maribor, schiorii fran
cezi au continuat să domine cam
pionatele internaționale ale Iugosla
viei. Proba de slalom special a 
revenit campioanei olimpice Marielle 
Goitschel, care în cele două manșe a 
realizat timpul total de 1:41,8. Sora 
sa Christine s-a clasat pe loaul doi 
cu 1:42,6 iar locul trei a fost ocupat 
de Bărbi Hennerberger (R.F.G.) 1:43,4. 
Slalomul special (masculin) a dat pri
lejul Iui Michel Arpin, clasat pe locul 
5 la J.O. de la Innsbruck, să se afirme 
din nou, realizînd cel mai bun timp : 
1:40,76.

în derbiul local pe S.C. Leipzig cu 
2—1. Empor Rostock a dispus de Che- 
mie Halle cu 1—0, menținîndu-se în 
plutonul fruntaș. Celelalte rezultate : 
Wismut Aue — Motor Karl Marx Stadt 
0—0, Turbine Erfurt — Motor Jena 
0—0, Motor Steinach — Motor Zwic
kau 2—2 și Aufbau Magdeburg — Lo
komotive Stendal 4—2. în clasament, 

conduce Chemie Leipzig urmată de 
Empor Rostock și Vorwărts Berlin.

MECIUL SEL. EUROPEI — IU
GOSLAVIA A FOST AMINAT

Meciul dintre selecționata Europei și 
reprezentativa Iugoslaviei, programat 
pentru data de 8 aprilie la Belgrad, a 
fost amînat, deoarece federațiile mai 
multor țări au anunțat că jucătorii 
lor nu sînt disponibili în acea perioa
dă. După o primă consultare a comi
siei de selecție fusese propusă urmă
toarea echipă a Europei : Iașin 
(U.R.S.S.)— Armfield (Anglia), Mal- 
dini (Italia), Schnellinger (R.F.G.) — 
Fachetti (Italia), Trappattoni (Italia) 
— Rivera (Italia), Eusebio (Portuga
lia), Van Himst (Belgia), Greaves 
(Anglia), Charlton (Anglia).

în luna mai echipa Europei urmează 
să susțină un meci și cu reprezenta
tiva Scandinavici.

De pe pistele de
Sezonul atletic din țările emisferei 

sudice se apropie de sfîrșit. In Austra
lia și Noua Zeelandă, de pildă, toamna 
bate la ușă, fapt care prilejuiește sta
tisticienilor alcătuirea de clasamente și 
bilanțuri de sfîrșit de sezon.

O primă constatare a statisticienilor 
se referă la faptul că actualul sezon 
atletic australian a fost deosebit de 
bogat în rezultate valoroase, mai ales 
la fond. De menționat că în acest se
zon nu mai puțin de 3 atleți austra
lieni au realizat timpuri sub 13,52,0 
pe 5 000 m. Dar și in alte probe au
stralienii au avut o „recoltă bogată". 
Sprinterul Lay a alergat de mai multe 
ori 10,4 pe 100 m, iar atletul Roche 
a parcurs 400 m în 46,5 și 400 mg in 
50,7, clasîndu-se înaintea lui Knoke 
(51,0). La sărituri s-a remarcat Tom
linson cu un rezultat de 16,20 m la 
triplu și cu un nou record australian la 
lungime (7,71 m). Prăjiniștii, folosind 
prăjina din fibre sintetice, au avut 
rezultate bune : Bickle a sărit 4,68 m 
iar Filshie 4,57 m. Nu trebuie omis 
nici timpul lui Vincent pe 3000 m ob
stacole (8:39,0), rezultat care atrage 
în mod firesc atenția specialiștilor a- 
cestei probe din Europa.

Cea mai în formă atletă australiană 
s-a dovedit a fi Bttrvill cu 10,5 pe 100 
yarzi, rezultat care echivalează cu 11,4 
pe 100 m. In fruntea semifondistelor se 
situează Wilis cu 54,5 pe 400 m și cu 
2:09,5 pe jumătate de milă. Pe 80 tn 
garduri, supremația o deține Kilbom cu 
10,6, rezultat obținut cu vînt în față. 
Cea mai mare surpriză a furnizat o 
însă săritoarea în înălțime Michele 
Mason (căsătorită de curînd cu arun
cătorul de ciocan Brown) care a reali
zat 1,79 m, fiind a doua săritoare * 
lumii, după Iolanda Balaș.

★
Rezultatele obținute de neozeelande

zul Peter Snell au fost neconstante. 
Fostul campion olimpic a suferit două 
înfrîngeri neașteptate, ca apoi să ob
țină un excepțional 3:57,7 pe o milă I 
Pe 1 500 m, la Auckland, el s-a clasat 
doar pe locul al treilea într-o probă 
pe care compatriotul său Davies a cîș- 
tigat-o cu 4:02,5. De remarcat că în

In competiția pentru „Trofeul Gris- 
cha", care a avut loc în stațiunea el
vețiană Lenzerheide, în apropiere de 
Davos, slalomul uriaș a fost cîștigat 
de Guy Perillat (Franța) —• 1:24,71. 
La feminin a învins Joan Saiubert 
(S.U.A.), cu 1:57,71. Cu mult interes 
a fost așteptată evoluția Patriciei Goit
schel, în vîrstă de 14 ani, sora cam
pioanelor olimpice ; ea s-a clasat pe 
locul 10.

Campioana Italiei, Pia Riva, a parti
cipat la trofeul „Foemina" disputat la 
Abetone. Ea a cucerit primul loc la 
slalom special cu 1:41,05 înaintea elve- 
țienei Felii — 1:45,05 și a lui Heidi 
Zimmerman (Austria) — 1:43,80.

ȘTIRI, REZULTATE

• Echipele înscrise la aclraala edi
ție a Turneului U.E.F.A. pentru ju
niori, care va începe la sfîrșitul aces
tei luni în Olanda, și-au început pre
gătirile. Zilele trecute la Murchia s-au 
întîlnit reprezentativele de juniori ale 
Spaniei și Angliei. Fotbaliștii spanioli 
au obținut victoria cu 2—1.

O în prima etapă a returului cam
pionatului iugoslav, fruntașa clasa
mentului, Steaua roșie Belgrad, a în
vins cu 3—2 în deplasare echipa Hai- 
duk Split. Partizan Belgrad n-a reu
șit decît meci egal (0—0) cu formația 
Velej Mostar. Și celelalte partide s-au 
terminat la egalitate : O.F.K. Beograd 
— Sarajevo 2—2, Dinamo Zagreb — 
Vardar 0—0, Treșnevka — Radnicki 
1—1.

• Noul antrenor al reprezentativei 
Braziliei care se pregătește pentru cam
pionatul mondial din 1966 din Anglia 
este cunosoitul fotbalist brazilian Didi. 
După cum se știe în ultima vreme Didi 
a funcționat ca antrenor îu Peru, la 
echipa Cristal din Linia.

• Mîine se dispută mai multe me
ciuri în cadrul cupelor europene. 
Astfel, în „Capa campionilor euro
peni" Dukla Praga întîlnește pe te
ren propriu pe Borussia Dortmund 
(primul joc) ; Eindhoven (Olanda) 
susține primul meci eu F. C. Ziirich ; 
Internazionale joacă la Milano cu Par
tizan Belgrad (2—0 în tur).

în „Cupa cupelor" : Manchester Uni
ted joacă la Lisabona cu Sporting 
(4—1 în primul meci) ; Slovan Bra
tislava susține revanșa cu Celtik Glas
gow (0—1 în tur) ; Olimpique Lyon 
va juca cu S. V. Hamburg (primul 
meci). Revanșa M.T.K. — Fenerbahce 
(la Istanbul) va avea Ioe joi (în pri
mul meci M.T.K. a învins cu 2—0).

atletism ale lumii
acest sezon Davies l-a învins de tr 
ori pe Snell, iar zilele trecute a obț 
nut victoria cu 3:39,61, clasîndu-' 
înaintea americanului Weisiger. Davit 
confirmă astfel așteptările specialiștii 
care îl consideră drept favorit olimpi

Talentatul Baillie a alergat mila 
3:59,2 și 5000 m în 13:44,2. Marat 
nistul Magee a alergat șase mile 
27:52,8, rezultat excelent care ar c 
respttnde cu 28:52,8 pe 10 000 m 1 Tin. 
ful Pyne (19 ani) și-a înscris nume 
pe lista celor mai bune performanțe | 
două mile (8:34,8) și trei mile (13:21,6 
Aceste rezultate corespund cu apros 
mativ 13:50,0 pe 5 000 m și cu st
8 minute pe 3 000 m 1

★
Scriind despre atleții din țările ca f< 

nu putem omite isprava etiopianul 
Volde, despre cate agențiile de pre: 
occidentale transmiteau o știre senz 
țională: 28:31,0 pe 10 000 ml Uit 
rior s-a constatat însă că în aceas 
cursă Volde a alergat în realita
9 650 m, deci cu 350 ni mai puțin, 
prin urmare rezultatul său real |
10 000 m at fi fost de peste 29 n 
nule.

★
în ciuda timpului nefavorabil (zăp 

dă, ger) maratoniștii japonezi au i 
șit pe teren. Ei au debutat cu cîtei 
rezultate excepționale. Atletul Terasa, 
(28 ani) s-a clasat pe locul I cu 1 
17:48,6, înaintea lui Vatanabe ('< 
18:44,8) și Hiroșinia (2h 19:29,8). 
al noulea clasat a realizat un tin 
sub 2h 23:0 1

Știri externe
• înainte de a pleca spre Prag 

pentru a participa la campionatul! mo 
dial de handbal, echipele Japoniei 
Franței s-au întîlnit la Evreux într-i 
nou meci de verificare. Handbaliș 
francezi au terminat învingători < 
scorni de 27—14 (14—6).

• Intr-un meci de fotbal disputat 
Gyoer, Slovnaft Bratislava a învins
1—0 (0—0) pe Vasas din localitat 
Dolinski a fost autorul unicului punt 
înscris în minutul 58.

• Turneul internațional mascul 
de floretă de la Linz a fost cîștigat < 
italianul Regione, care a totalizat 
victorii. EI a fost urmat în clasame 
de Lisewski (R.P. Polonă) — 4 vi 
torii, Pinelli (Italia) — 4 victorii 
Bergamini (Italia) — 3 victorii.

• In cadrul unei reuniuni intern 
fionale de natație desfășurate l„ Ma 
deburg, Egon Henninger (. Ge 
mană) a stabilit un nou record eur 
pean in proba de 100 m bras cu tTTiip 
de 1:09,0. Vechiul record al Europ 
era de 1:09,2 și aparținea lui Prok 
penko (U.R.S.S.).

• Noi performanțe de valoare i 
ternațională au fost realizate în ultir 
zi a campionatelor de natație ale Ai 
traliei, desfășurate la Sydney. Pro 
de 100 m flulure a prilejuit o lup 
sportivă spectaculoasă încheiată cu v 
toria lui Kevin Berry, care a realiz 
58’8/10 (nou record australian). Di 
Dickson a sosit primeai la 100 m lib 
cu rezultatul de 55”l/10, iar Dat 
Fraser a cîștigat titlul de cainpioa. 
la 400 ni liber cu 4’50”6/10

• In meci retur pentru semifinale 
„Cupei campionilor europeni" la vot 
f masculin), Dukla Kolin a învins 
Praga cu 3—1 (15—10; 6—15; 15— 
15—3) j>e Mladost Zagreb. Echipa e 
hoslovacă s-a calificat în finală, ciș 
gînd primul joc cu 3—0. In fina 
Dukla Kolin va juca cu Lokomot 
Leipzig, care ieri a învins in meci rdl 
cu 3—1 (15—4; 15—4; 11—15; 15— 
pe. Pernilc Minior (R.P. Bulgaria). V 
leibaliștii germani pierduseră la Soj 
cu 3—1, dar s-au calificat datorită un 
setaveraj mai bun.

• Atletul italian Antonio Ambu 
terminat victorios în tradiționala co 
petiție internațională „Crosul celor 
Mori" care s-a disputat la San Vitlor 
Olona în apropiere de Legnano. El 
parcurs 9,5 ktn în 32'49”, fiind urm 
de spaniolul Aguilar — Ia 13” și fra 
cezul Ameur la 21”.

• Jucători din R.P. Ungară, Sued 
Finlanda, Franța, R.P. Romînă, II 
Cehoslovacă si U.R.S.S. participă 
turneul international de tenis pe ter 
acoperit de la Moscova. In primul t 
s-au înregistrat următoarele rezultat 
Mozer (U.R.S.S.) — Bardan (R.P.I 
6-1, 6—2 ; Ivanov (U.R.S.S.) — Ni 
sonen (Finlanda) 5—7, 6—4, 6—■ 
Komaromy (R.P.U.) — Iuska (U.R ' ( 
6—1, 2—6, 6—4 ; Egorov (U.R.S.S 
Dron (R.P.R.) 6—2, 6—2; Pa. 
(U.R.S.S.) — Sailia (Finlanda) 6— 
6—1 ; Simson (U.R.S.S.) — Seuf, 
(R.S. Cehoslovacă) 6—1, 6—4; Ho? 
streni (Suedia) — Kakulia (U.R.S.l 
8—6, 6—0.

(Agerpre:
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