
Ieri a început campionatul mondial masculin de handbal in 7

La Pardubice, echipa noastră a debutat 
cu o victorie: Romînia—U.B.S.S. 16-14 (7-8)

De la trimisul nostru special, Dan Girleșteanu
PARDUBICE 6 (prin telefon). — De mai multe zile, orașul 

Pardubice — gazda întrecerilor din seria D a campionatului 
mondial — constituie pentru majoritatea specialiștilor și ama
torilor de handbal în 1 „ecranul" principal spre care-și îndreaptă 
privirile cu justificat interes. Prezența echipei Romîniei -— cam
pioana mondială — printre cele patru formații, care își dispută 
primele două locuri din grupă pentru calificarea în semifinale, 
este comentată pe larg. Cu o frumoasă carte de vizită au venit 
și celelalte formații (U .R.S.S., Norvegia și Japonia), dar mai ales 
reprezentativa U.R.S.S., creditată cu o victorie asupra Suediei și 
cn un rezultat de egalitate (12—12) obținut la București, în 
februarie, cu campioana mondială.

O declarație a antrenorului 
echipei Japoniei, Takashima, 
ilustrează cit se poate de bine 
interesul stirnit de meciurile 
seriei I) ca și sarcina dificilă a 
'ichipei noastre reprezentative. 
Antrenorul japonez mi-a spus că 
seria de la Pardubice este cea 
nai grea,'după părerea sa, și că 
’a va cunoaște o desfășurare 
oarte interesantă, prin faptul 

■ă fiecare echipă va căuta să 
tbțină un rezultat cîț* mai bun 
ii întrecerea cu formația Romi- 
liei.

numai că a 
o formație 

și beneficiind de 
jucător excepțio- 
care a contribuit 
concepției de joc 
eficacității acțiu- 

, dar a

UN JOC VIU DISPUTAT : 
R.P.R. — U.R.S.S.

așa a și fost în meciulȘi 
naugural, disputat astăzi după- 
imiază în Sala de iarnă în fața 
mui numeros public. Echipa 
loastră a avut o misiune foarte 
lificilă în compania echipei

U.R.S.S. Ea nu 
avut de înfruntat 
bine pregătită 
aportul unui 
nai, Lebedev, < 
la schimbarea < 
și la mărirea 
nilor ofensive, dar a avut în 
față o echipă care a intrat pe 
teren decisă să realizeze o par
tidă mare.

La finele celor 60 de minute 
de mare luptă, însă, tabela de 
marcaj a înscris un scor 16—14 
(7—8) care consființea prima 
victorie a reprezentativei noas
tre, realizată în special datorită 
jocului bun prestat în repriza 
a doua. Este o victorie meritată 
care putea fi obținută mai ușor 
decît arată cifric rezultatul. Și 
spun aceasta referindu-mă mai 
ales la faptul că în prima re
priză echipa noastră a avut o

O inițiativă bună:

.CUPA FRHP" ASIGURĂ CONTINUITATEA
ACTIVITĂȚII HOCHEISTICE

Federația de hochei pe gheață 
luat inițiativa ca în pauza 

intre turul și returul turneu- 
ti final al campionatului re- 
ublican să organizeze pe pa- 
.loarul _ artificial „23 August" 
in Capitală un turneu cu par- 
ciparea a patru echipe: Steaua, 
ființa București, Dinamo Bucu- 
iști și o selecționată de tine- 
;t. Competiția este dotată cu 
Cupa F.R.H.P." și va sus- 
ita, fără îndoială, un viu in- 
ires in rîndurile amatorilor de 
soliei; ei vor putea 
'oluția a trei din 
une echipe de club 
oastră precum și a 
cționate cuprinz’înd 
itori

foarteaceastă inițiativă este 
bună, pe de o parte pentru că 

verifi- 
echipe 
pe de 

jucăto- 
au ac-

oferă un bun prilej de 
care a forțelor celor 3 
participante la retur, iar 
alta pentru că asigură 
rilor tineri (care nu mai 
tivita te oficială) posibilitatea de 
a-și prelungi sezonul competi- 
țional. „Cupa F.R.H.P." se va 
disputa în zilele de 11, 13 și 15 
martie, cu începere de la orele 
17. Vom reveni cu amănunte.

urmări e- 
cele 
din 
unei 

tineri 
talentați. Socotim

serie de scăderi evidente <!<• or
din tehnic și tactic, perioade 
destul de lungi de joc reținut, 
nereușind să desfășoare acțiu
nile sale caracteristice de atac și 
nici să realizeze o colaborare 
mai eficientă între jucătorii de 
la 9 m și cei de pe semicerc.

CUM S-A DESFĂȘURAT 
MECIUL ?

frunte cu 
cele «loiiu 
astfel la

După o frumoasă festivitate 
de deschidere, cu defilarea echi
pelor participante în 
campioana mondială, 
formații 8-au aliniat 
centrul terenului :

R. P. ROMÎNĂ : Redl, Bogo- 
lea — Ivănescu, Hnat, Mozer, 
Iaooh, Oțetea, Costache Mircea 
II, Nodea, Gruia, I. Popescul.

U.R.S.S. : Ahaișvili — Veldre,

(Continuare In pag. 8-a)

Noi cursuri 
de instructori și arbitri
După trei luni de zile de 

cursuri, 62 de tineri și tinere 
au absolvit școala de instruc
tori de turism și alpinism or
ganizată de C.S.O. Brașov. 
Printre noii instructori se află 
electricianul Al. Tothpall, tehni
cianul 1. Lazăr, Cecilia Pascal, 
Al. Tomuș, Viorica Gheorcă. 
Busuioc Păun, Simion Bogorin, 
Octavian Popescu etc.

Comisia-de turism și alpinism 
de pe Ungă C.S.O. Brașov va 
iniția un nou curs de instruc
tori, la care și-au anunțat par
ticiparea peste 50 de pasionați 
ai drumeției.

★
Comisia de specialitate a 

consiliului regional UCFS Mu- 
reș-Autonomă Maghiară a or
ganizat un curs de arbitri pen
tru fotbal, pe care-1 frecventea
ză foști sau actuali jucători de 
la asociațiile sportive din Tg. 
Mureș.

C. GRUIA și I. PAUȘ, coresp.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd
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Mîine, pe stadionul 
primul cuplaj

„23 August“, 
fotbalistic al anului

De ziua mea, un cadou și pentru voi bărbații !
(desen de Neagu Radulescu)

Cu o săptămlnă înaintea în
ceperii returului campionatului 
categoriei A la fotbal, spectatorii 
buctireșteni vor viziona mîine 
pe stadionul „23 August", primul 
cuplaj al anului, în care cele 
patru formații din Capitală se 
întîlnesc, pentru lichidarea unor 
restanțe din anul trecut. (Citiți 
in pag. a V-a amănunte despre 
meciurile programate).
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Tineri, ai căror nume 
nu vi-l știu!

de BORIS CARAGEA
sculptor, artist al poporului

Mă adresez vouă, tuturor celor 
care ați pornit această gran

dioasă epopee sportivă, SPARTA- 
CHIADA, ce își trage numele de 
la legendarul luptător pentru li
bertate al antichității. Și ați por
nit-o împotriva vîntului și a ză
pezii apărută din recuzita de 
iarnă a unui martie care totuși 
a născut și ghiocei.

Mă adresez vouă. Eu nu vă 
știu numele, știu numai lucrurile 
știute de toți : din zare în zare, 
pămîntul respiră izbînzile voastre, 
iar în miez de august învingătorii 
Spartachiadei își vor săpa numele 
printre stele. Aceste izbînzi vor fi 
frînturi de soare: recorduri de 
toate felurile, rod al muncii sus
ținute, al entuziasmului, al elanu
lui, al minunatelor condiții ce v-au 
fost create.

Nu, nu vă cunosc, nu vă știu 
iubitele, prietenii ori copiii, dar 
înțeleg că sînteți un tot care ex
primă o singură idee : larga ac
cesibilitate a sportului în cele mai 
îndepărtate colțuri de tară, la 
cele mai diferite categorii de oa
meni ai muncii.

Spartachiada a pornit să se 
desfășoare ca o mare cu talazu

rile descătușate, revărsînd șuvoaie 
de entuziasm, bucurie, tinerețe I

O, cîte idei înaripate țîșnesc din 
această minunată întrecere. Unii 
vor învăța să viseze, alții să res
pire, să iubească mișcarea și, mai 
ales, să aibă încredere și să în
vingă !

Mă adresez vouă, tinerilor al 
căror nume nu-l știu, dar care — 
ca niște ghiocei — ați întrerupt 
firul iernii pentru a aduce pe sta
dioane primăvara.

Primăvara tinereții, primăvara 
unor confruntări înfocate !

Eu nu vă știu numele. Știu nu
mai lucrurile știute de toți, că sîn
teți zeci de mii, că puteți să opriți 
pentru o clipă timpul în loc, răs- 
turnînd recordurile, că grația este 
ridicată la rang de „normă de 
clasificare'. Vouă, acestor suflete 
incandescente, vă adresez urarea 
mea de succes I Iar aniversarea 
celor 20 de ani de libertate va 
încununa cu cununi de lauri și 
mirt pe cîștigători.

Eu nu vă știu numele, știu nu
mai lucrurile știute de toți... Pă- 
mînful respiră din zare în zare : 
„S-A PORNIT SPARTACHIADA !“

8 Martie
In a opta zi a primăverii, pe 

țoale meridianele pămînluluî se 
sărbătorește Ziua Internațională 
a Femeii. 8 Martie este ziua 
femeilor de pretutindeni, ziua 
care s-a înscris în istorie ca 
zi de luptă pentru emanciparea 
femeii, pentru drepturi, pentru 
libertate și demnitate, pentru 
pace.

In țara noastră oamenii 
muncii sărbătoresc în această 
zi a primăverii pe tovarășele lor

de viață și de muncă, pe ma
mele, surorile și fiicele lor 
dragi. Eliberate pentru totdeau
na de asuprirea și umilința din 
trecut, ele sini azi colabora
toare demne și capabile la fău
rirea a tot ce e nou și luminos, 
Ia desăvirșîrea construcției so
cialismului în țara noastră.

Femeia din țara noastră par
ticipă activ și la viața sportivă 
ce pulsează tot mai intens in 
fiecare codțișor al țării. Sute 
de mii de tinere sînt prezente 
pe stadioanele și în sălile de 
sport. Aproape un milion de fe
mei activează în cadrul aso
ciațiilor și cluburilor sportive.

Măsuri pentru asigurarea 
unui succes deplin

GH. TATU
consiliului regional

de 
președintele 

UCFS

Pe întisul regiunii lași ziua de 
1 martie a însemnat o emoțio

nantă sărbătoare □ sportului. în 
peste 300 de asociații sportive de 
ia orașe și sate s-a dat startul în 
marea competiție de mase și de 
performanță, SPARTACHIADA RE
PUBLICANĂ. Mii și mii de tineri și 
tinere de pe meleagurile regi
unii noastre s-au avîntat cu en
tuziasm în primele concursuri..

Pentru ca și în continuare între
cerile Spartachiadei republicane 
să se bucure de același succes și 
să cuprindă în desfășurarea lor 
peste 230 000 de iubitori ai spor
tului din regiunea lași, consiliul 
regional, consiliile raionale UCFS 
și asociațiile sportive, în colabo
rare cu organele și organizațiile 
U.T.M. au luat o serie ae impor
tante măsuri.

Astfel, cu sprijinul secțiunilor de 
învățămînt de pe lîngă sfaturile 
populare, consiliile raionale UCFS 
au asigurat fiecărei asociații spor
tive cadre calificate de tehnicieni. 
Toți profesorii de educație fizică 
din școli și universități, antrenorii 
și instructorii sportivi au fost re
partizați la asociații (pentru în
drumarea muncii și pregătirea 
concurenților), la centrele de ini-

lași

țiere în sport și la stadioanele 
unde vor fi organizate întreceri.

O altă acțiune este aceea de 
înființare a centrelor de inițiere în 
sport." Pînă acum au fost organi
zate peste 70 de asemenea cen
tre la atletism, gimnastică, haltere, 
tenis de masă, lupte etc. Tn con
tinuare — cu sprijinul comisiilor 
locale pe ramură de sport — 
consiliile asociațiilor sportive vor 
organiza alte centre de inițiere la 
sporturile spre care se îndreaptă 
preferința tineretului.

Contribuția cadrelor tehnice la 
organizarea și desfășurarea Spar
tachiadei republicane este deose
bit de importantă și pentru de
pistarea elementelor talentate 
care vor fi îndrumate spre secțiile 
pe ramură de sport. Cu acest pri
lej va fi mărit numărul de sportivi 
legitimați, se va munci intens pen
tru ca tinerii să obțină performan
țe superioare care să le dea 
dreptul la clasificare sportivă.

Printr-o muncă continuă, desfă
șurată în toate asociațiile sportive 
din regiunea noastră, sîntem con
vinși că vom reuși să ne situăm la 
nivelul condițiilor create de partid 
și guvern mișcării sportive din 
țara noastră.

participînd la numeroase com
petiții de mase, acțiuni turis
tice sau campionate republicane. 
Și din rîndurile lor, an de an, 
s-au ridicat tinere cu care sa 
mîndrește mișcarea noaslră da 
cultură fizică și sport. Ele au 
făcut ca pe marile stadioane 
ale lumii sau în sălile de sport, 
drapelul patriei dragi să fluture 
pe cel mai înalt catarg. 28 de 
maestre emerite ale sportului, 
219 maestre ale sportului, a- 
proape 800 de sportive de ca
tegoria I și peste 20.000 de 
tinere cu clasificare sportivă 
numără în prezent mișcarea 
noastră sportivă.

Cifrele enumerate au dând 
să arate ce pași uriași s-au 
realizat în domeniul atragerii 
femeii în sport în cei 20 de ani 
de la Eliberare. Femeia se bucu
ră azi de cele mai bune con
diții de viață și de muncă, ea 
își poate făuri cele mai înari
pate visuri și în ceea ce pri
vește adti vita tea sportivă. Da 
aceea sportivele noastre sînt a- 
nimate de dorința de a realiza 
noi și noi succese care să ducă 
cît mai departe faima sportului 
nostru.

De ziua lor, urăm tovară
șelor noastre noi succese în ac
tivitatea rodnică pe care o des
fășoară, în muncă, la învățătură 
și pe terenurile de sporii ,



atenție activității sportive de mase 
in raionul Vînju Mare SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

la fel ca și în cele- 
regiunii Oltenia, e- 
sportul are prieteni

La Vînju Mare, 
lalte raioane ale 
ducația fizică și 
buni. Localnicii se mindresc cu une
le rezultate abținute în ultimii ani în 
dezvoltarea mișcării de cultură fizică 
și sport. De pildă, așa cum a reieșit 
din recenta plenară a consiliului raio
nal UCFS, in anul 1963 au fost or
ganizate peste 70 de „duminici cul
tural-sportive", iar 609 elevi ai școli
lor din comunele Vinjuleț. Oprișor și 
Vînju Mare practică cu regularitate 
gimnastica de înviorare. In activita
tea sportivă de mase au fost cuprinși 
Jn anul care a trecut peste 30.000 de 
tineri și tinere. 
Pristol, satul 
najate — cu 
— frumoase 
Un exemplu 
ciația sportivă Voința din satul Drin- 
cea care — deși înființată în anul 
1963 — a reușit să obțină rezultate 
promițătoare în cuprinderea tineretului 
in activitatea sportivă de mase. Aso
ciația sportivă numără peste 300 mem
bri UCFS cu cotizația

In comunele Gruia. 
Drincea etc. au fost ame- 
sprijinul organelor locale 
terenuri sportive simple, 
bun îl constituie și aso-

PRIMELE ÎNTRECERI LA BAIA 
MARE 

Recent, sala de sport a Școlii me
dii nr. 1 din Ferneziu (localitate 
aparținind de oraful Baia Mare) a găz
duit primul concurs de gimnastică 
din cadrul marii competiții. Concu-

Foto : T. Roibu

In aceste zile la C.S.M. Reșița, sub îndrumarea antrenorilor, se pregătesc zeci fi zeci de tineri pentru apropiatele 
întreceri de lupte din cadrul Spartachiadei republicane

PREGĂTIRI AVARĂ

voluntară iubitorii de sport demuncă 
aici și-au amenajat o bază sportivă 
simplă, constituind pentru toate aso
ciațiile sportive din raion un exemplu 
demn de urmat.

Participant!! la plenară și-au exprimat 
dorința ca activitatea sportivă din 
raion să capete un caracter tot mai 
organizat. Ei au criticat organul 
raional UCFS pentru slaba organizare 
a campionatelor raionale, pentru 
lipsa de sprijin și îndrumare a aso
ciațiilor sportive. S-a subliniat nece
sitatea întăririi continue a 
sportive de mase, a bazei 
a îmbunătățirii stilului și 
de muncă ale organelor și 
țiilor UCFS. Cel mai bun 
constituie organizarea și desfășurarea 
Spartachiadei republicane, pentru care 
plenara a adoptat un plan concret de 
măsuri.

activității 
materiale, 
metodelor 
organiza- 
prilej il

ALEX. PAVELIU
responsabilul comisiei de propa
gandă și agitate a consiliului 

regional UCFS Oltenia

LA PLOIEȘTI : AU FOST DESEMNAȚI 
PRIMII CÂȘTIGĂTORI

Pentru iubitorii sportului din orașul 
Ploiești evenimentul zilei de 1 martie 
l-a constituit deschiderea festivă a 
Spartachiadei republicane. încă de 
dimineață, grupuri de sportivi, repre- 
zentînd 70 de asociații din localitate, 
se îndreptau spre sala Petrolul.

La festivitatea de deschidere a Spar
tachiadei au luat parte peste 500 de 
sportivi din asociațiile ploieștene. Luînd 
cuvîniul, secretarul clubului sportiv oră
șenesc Petrolul, Nicolae Pantilie, a sub
liniat însemnătatea acestei inaii compe
tiții de mase. Au urmat întreceri pe 
asociații la haltere, trîntă, gimnastică, 
șah, scrimă etc.

In același timp. în numeroase asocia
ții sportive din orașul Ploiești s-au or
ganizat primele întreceri laie marii com
petiții, la care au luat parte sute de 
tineri și tinere. Pe foile de concuis 
au fost notați cei dinții cîștigători. 
Printre ei se află Petre Catrinescu și 
Gh. Popescu la haltere, Marin Turcii 
la ciclism, Mircea Istrate și Barbu La- 
zăr la tir etc.

renții, bine pregătiți de profesorul de 
educație fizică Vasile Pop, au trecut 
cu succes primul lor „examen" din 
cadrul Spartachiadei republicane. Pe 
locurile fruntașe s-au clasat : Ion Bux- 
baum, Simioii Chișu fi Gbeorghe Pop, 
— la băieți, respectiv Ana Fîntînă, 
Niculina Deteșan fi. Mțhaela Cuc — 
la fete. Toți membrii țJGFS din aso
ciația sportivă Știința Ferneziu și-au 
luat angajamentul să se întreacă la 
cite două 
primei

ramuri sportive în cadrul 
etape a Spartachiadei.

de sport Voința din Baia Mare 
locul de desfășurare a unei in

Sala 
a fost 
treceri viu disputate la tenis de masă. 
Pe foile de concurs au figurat cei mai 
buni jucători din oraș. Locurile I, la 
băieți și fete, au revenit reprezentan
ților asociației sportive Minerul, lui 
A. Cizec și Rodica Borș.

V. SĂSĂRANU - coresp. 
START LA PIATRA NEAMȚ

în comunele Dochia, Dragomirești, 
Tarcău, Bicazul Ardelean, în orașele 
Piatra Neamț și Bicaz sate de tineri 
și tinere au luat staftul în marea 
competiție. în aceste zile, în localită
țile amintite ca șâ în numeroase altele 
din raion, au loc entuziaste întreceri 
de cros, tir, tenis de masă, haltere, 
trîntă, gimnastică etc. Deoarece timpul 
permite în unele localități se organi
zează și întreceri de schi și săniuș. 
Pînă în prezent numărul participan- 
ților a atins cifra de 305Q.

C. NEMȚEANU - coresp.
TINERII DIN RAIONUL SIBIU 

AU ÎNCEPUT CONCURSURILE..
în sălile de sport, la căminele cul

turale sau la casele de cultură din ra
ionul Sibiu șe desfășoară zilele aces
tea entuziaste întreceri în cadrul 
Spartachiadei republicane.

La Cisnădie, în sala de sport a ora
șului precum și în sala clubului aso
ciației Mătasea roșie, se desfășoară în 
fiecare după-amiază întreceri de gim
nastică, șah, tenis de masă și volei. 
Pînă acum la concursuri au partici
pat peste 300 de tineri și tinere. în 
comuna Rășinari s-au desfășurat fru
moase întreceri de șah, tenis de masă 
și handbal în 7 — feminin. Dintre pri
mii învingători amintim pe Bogdan 
Paraschiv, la șah și Petre Contora la 
tenis de masă. j;

în stațiunea bahieoiclimaterică Ocna 
Sibiului, în fața a pește 400 de oa
meni ai muncii veniți la tratament și 
odihnă au avut Ioc demonstrații de 
gimnastică, tenis de masă și box. La 
aceste demonstrații au luat parte peste 
200 de sportivi din asociațiile Știința, 
Recolta, Fabrica de cuțite și altele, 
din localitate.

IL1E IONESCU - coresp.

UN PROGRAM VARIAT...

Peste 100 de membri ai asociațiiloi 
sportive din raionul 30 Decembrie 
ai Clubului sportiv școlar din Capi
tală au făcut reușite demonstrații Ic 
gimnastică, haltere, tenis de masă, șah 
și box cu ocazia deschiderii festive t 
Spartachiadei. Deosebit de apreciau 
au fost exercițiile de gimnastică Ic 
sol executate de Adrian Stoica, Ga 
briei Collide, Rodica Știrbu, Lucie 
Chiriță, Elena Solomon, Gabriela Lo 
ghin de la C.S.S. Au mai evoluat u 
fața spectatorilor ansamblurile di 
gimnastică de la asociația sportive 
Sănătatea, șcioala profesională F.R.B. ș 
școala tehnică sanitară. Au mai avu 
loc și patru meciuri demonstrative di 
box, la care au participat sportivi d\ 

îndrumar ei 
hal
Ce 

Pin 
car 
s-at

ia C.P.B. fi C.S.S., sub 
antrenorului Nicolae Rădan. La 
tere s-au întrecut 20 de tineri, 
mai bun s-ă dovedit a fi Mihai 
tilie de la A.S.A.M.C. Otopeni. 
a ridicat 80 kg. La mesele de fah 
întrecut 40 de concurenți.
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„MEDALION CARAGIALE"

«- 
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competiti

La asociația sportivă a „Centralii 
școlar de construcții" din Capitală 
desfășurat un program 
ocazia deschiderii marii 
Spartachiada republicană. în sala d 
sport a școlii au avut loc demonstra 
ții și concursuri de volei, basche 
handbal, haltere, gimnastică și lupți 
după care spectatorii și concurenț 
au trecut în sala de festivități und 
au asistat la un „medalion Caragiale' 
prezentat de un grup de elevi ai ani 
lui II „instalații". Fragmentele di 
capodoperele marelui nostru dram; 
turg, ca „O scrisoare pierdută", „D-a 
carnavalului", „Conu Leonida față < 
reacțiunea", „O noapte furtunoasă 
au creat momente de destindere î 
rîndul elevilor.

Stînd de vorbă cu prof. Ion Pop 
președintele asociației sportive, am 
flat că de săptămîna viitoare sportiv 
vor începe întrecerile Spartachiadei r 
publicane, mai întîi pe clase, duj 
care se va disputa finala pe asoci 
ție. Se vor organiza concursuri la atl 
tism, gimnastică, tenis de masă, ha 
tere, lupte, handbal, volei, baschet et

Concurenții vor fi sprijiniți înde 
proape de sportivii cu o pregătire m 
avansată, care cu această ocazie v< 
da un examen practic de felul cu 
trebuie să muncească un instruct! 
voluntar.

T. R.

Miine apare 
Un interesant număr 
al revistei ,,SP0RT“

întotdeauna, ne oferă din 
frumoase și zile friguroase, cu 
„ Babele" își respectă și in acest

Martie, capricios ca
nou o alternanță de zile 
lapoviță și chiar ninsoare.
an tradiția... Ba zîmb&șc, ba se încruntă. Totuși, „mărți
șorul" și ghioceii- ne îndreptățesc să ne socotim la început

de primăvară. Și fiindcă acest anotimp dă „viză" transfe
rului întrecerilor de sport din săli in aer liber, ne-am 
gîndit că este bine să facem un scurt raid prin cîteva școli 
bucureștene, pentru a vedea cum s-au pregătit „gospodarii" 
sportivi să întimpine acest eveniment.

menținut 
de volei,

O DISCUȚIE... nu există decit în

...cu profesorul Traian Predețea'iu 
de la școala medie. „Gbeorghe Lazăr“ 
ne-a oferit cîteva amănunte pe această 
temă

— Fără îțuloială că nici noi nu ră- 
mîncin impasibili față de sosirea timpu
lui in cafe he v&m muta activitatea în 
aer liber. Curtea noastră nu este prea 
spațioasă dar dragostea pentru sport 
a elevilor și a cadrelor didactice caie 
muncesc aci a dus la amenajarea unor 
terenuri de handbal și yolei chiar- în 
aceste condiții. Am luat toate măsurile 
pentru a'fi’gata de întreceri eînd vre
mea ne va permite. Au fost recondițio
nate porțile de handbal în 7, plasele de 
volei și panourile de baschet pe care 
le avem instalate aci. în plus, am avut 
grijă să trecem în revistă echipamentul 
sportiv și în principal treningurile de 
caie vom avea strictă nevoie în zilele 
mai friguroase. Vom amenaja cît mai 
judicios ’și micul spațiu existent pe 
latura vecină cu strada Schitu Mă- 
gurcanu. Deci...

cate, acest sector
proiectele celor caie au făcut lucrarea, 
pentru 
un soi 
tîlnire
comun 
bănci
Sejnnele dorinței profesorilor de aci de 
a amenaja această gioapă de sărituri 
se află alături, concretizate în cîteva

că la „locul cu pricina" găsești 
de bazin, in care și-au dat in 
niște obiecte ce tiu au nimic 
cu activitatea sportivă : două 

rupte, o roată de cotigă etc.

DILEMA
Tovarășa Elena Buga, directoaiea 

administrativă a Școlii..n edii nr. 10, se, 
afla intr-o adevărată^dilemă cînd a 
aflat scopul vizitei noastre.

Pe de o parte era gata să ne conducă 
spre baza sportivă amenajată în curtea 
școlii, pe de altă parte ar fi dorit să 
ne rețină în birou pină la sosirea unuia

Scurt itinerar prin citcva școli bucurcștcnc

UN RĂSPUNS LA O ÎNTREBARE

Un spațiu vast pentru o bogată acti
vitate sportivă, aceasta a fost prima 
constatare pe care am făcut-o privind 
„pogonul" asfaltat din curtea școlii 
medii „N. Băicescu". Două terenuri 
de baschet, unul de handbal în 7, un 
teren de volei au fost amenajate încă 
din toamna anului trecut, cînd s-au 
executat, de altfel, lucrările de asfal
tare. Am,mai fi putut adăuga și existen
ța unei gropi de sărituri. Dar, din pă
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grămezi de nisip care au început să se 
răspândească pe asfalt. întreaga su
prafață asfaltată niai poartă amprenta 
unui șantier pe care se lucrează.

Am căutat să aflăm explicația aces
tei. situații, discutind cu profesoiul de 
educație fizică Stelian Gheorghiu. Și 
iată răspunsul pe care ni l-a dat la în
trebarea noastră :

— Acest mic complex sportiv nu a 
fost încă recepționat de către noi. Con
structorii mai au de lucru la sectorul 
de sărituri și mai există un proiect <i“ 
amenajare a unei piste de alergări pe 
una din laturile curții. Obiectele pe caic 
le-ați văzut, pe viitorul loc al gropii 
de sărituri, au apărut acolo ca urmare 
a unor defecțiuni de organizare a șan
tierului. Aș vrea să vă mai spun că, 
în zilele care vin, vom proceda la „de- 
leticarea" terenurilor. Tri această acțiu
ne ne vom sprijini, bineînțeles, pe for
țele multiple pe care le avem la dispo.- 
ziție : elevii.. noștri. îmi permit să vă 
invit la o nouă vizită, pe baza noastră 
sportivă. Și asta cît de curînd. Veți fi 
martorii unor frumoase întreceii, pe o 
bază sportivă atrăgătoare.

dintre profesorii de educație fizică ce 
funcționează aci. InsisJind asupra vizi
tării terenurilor de sport pm aliat cau
zele care determinau aepaslă nehotări e.

în curtea școlii există două terenuri 
— unul de volei, altul de baschet — bine 
întreținute. Dar, mai există și un loc 
uitat : groapa de sărituri, care a fost 
literalmente îngropată. Frunzele casta
nilor și ale arțarilor . care o- umbresc 
vara s-au așternut astă-toamnă peste 
ea. Nu se mai poate recunoaște nimic : 
nici pragul, nici conturul.

Povestea cu fata moșului și fata ba
bei. ..

Discutind cu tovarășa directoare de
spre această situație, dinsa ne spunea :

— Tocmai de aceea voiam să aștep
tăm pe unul dintre profesorii, noștri de 
educație fizică. Ei au un plan complet 
de amenajare și reamenajare a tere
nurilor noastre sportive.

CONTRASTE
Colectivul de profesori, de educație 

fizică de la școala medie „Miliail SadO- 
veanu" a acordat și în acest an toată, 
atenția „reactualizării" complexului lor 
de terenuri de sport. Pentru o cît rrai 
intensă folosire a întinderii de asfalt

ce le stă la dispoziție ei au 
aceeași topografie. Terenul 
in fund, iar pe cșnti-u, suprapuse, te
renul de baschet1 și' cel de handbal. 
S-au adus dispozitive pentru instalarea 
mobilă a porțildr de handbal, ale căror 
plase vor fi montate zilele acestea. A 
fost transportată o cantitate suficientă 
de nisip pentru groapa de sărituri, că
reia i se amenajează o pistă de elan 
de aproape 30 de metri. In fine, a fost 
procurată și vopseaua necesară marcă1 
rii, pe asfalt, a terenurilor. Deci, pînă 
acum, totul este în ordine. Dar alături 
de aceste note pozitive sîntem obligați 
să consemnăm și' cîteva „pete negre". 
Este vorba de hîrtiile răspindite prin 
mai toate ungherele, de cioburile de 
sticlă care stau neadunate în preajma 
terenurilor, de micul depozit al bit- 

' toaielor de petrosin ș.a. Ce părere are 
despie toate acestea Iov. director ad 
ministraliv al școlii, a cărui mină gos
podărească nu se prea vede.... ?

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
O primă concluzie ce se impune la 

sfârșitul acestui scurt itinerariu este 
aceea că în toate școlile vizitate există 
o preocupare pentru pregătirea terenu
rilor sportive in aer liber. Faptul este 
firesc, dacă ne gîndim că și in rân
durile elevilor se află în plină desfă
șurare întrecerile Spartachiadei republi
cane și numărul sporit de partîcipanți 
înscriși in această competiție necesită 
tot mai multe „scene" de dispută.

O altă concluzie este aceea că o 
lipsă mai veche — tărăgănarea — „las’ 
că facem noi, mai avem timp", persistă. 
Aceasta explică de altfel minusurile 
semnalate in rândurile de mai sus. Un 
plus de operativitate, de energie, va 
duce la înlăturarea lor deoarece con
diții și forțe entuziaste există peste tot. 
Antrenînd masele de elevi în amenaja
rea propriilor lor terenuri, fiecare su
prafață de teren propice amenajării 
unor terenuri sportive simple trebuie 
să fie folosită la' maximum.

NEAGOE MARDAN 
VALENTIN PAUNESCU

Din cuprins :

— Prezentarea echipei de fotba 
V. T. ARAD

— Surorile Goilscliel la PoiaH 
Brașov

— Foștii internaționali David .; 
Piola s-au reîntilnit la Buciure șt

— Lovitura care a marcat „înec 
puiul sjirțitului" în meciul Seim 
Lislon — Cassius Clay etc. etc.

Procnrați-tm din timp numări 
5/1904 al revistei „SPORT"

<5.7!



Meciuri disputate în campionatul de juniori
Astă-seară, finala

Tinerii pugiliști, care au evoluat în 
primele două reuniuni din cadrul fazei 
de zonă a campionatului republican 
de juniori, și-au apărat cu hotărire șan- 
'sele de calificare în finala acestei com
petiții.

Campionii Capitalei au întîlnit în ele
vii antrenorilor C. Panaitescu (Argeș) 
și Gh. Duduleanu și P. Deca (Oltenia) 
adversari de valoare, posesori ai unui 
bagaj bogat de cunoștințe tehnice și 
tactice. în special reprezentanții regiu
nii Oltenia au impresionat prin acura
teța boxului practicat. M. Ștefanovici, 
C. Filipescu, E. Constantinescu, D. Po
pescu, N. Dragomir sini numai cîteva 
exemple în acest sens. E. Constanti
nescu, în prima reuniune, a realizat o 
partidă foarte bună, eliminlnd din com
petiție pe campionul republican din 
anul 1963, Gh. Palangă.

Gh, Oancea (Argeș), deși învins în 
partida cu C. Negoescu, a lăsat o fru
moasă impresie prin claritatea boxu
lui practicat și prin perfecțiunea exe
cuției unor procedee tehnice.

în prima reuniune, o formă bună au 
mai dovedit și V. Sielberman (Or. Buc.), 
care l-a învins categoric pe Șt. Hîrșu, 
A. Sini ion (Argeș) care l-d eliminat 
pe C. Stanef, V. Tecuceanu (reg. Buc.) 
în partida cu T. Paraschiv (Or. Buc.). 
C. Filipescu (Oltenia), declarat învins 
in mod nefustificat, in întîlnirea cu Gh. 
Arsene (Argeș), pe care l-a și trimis 
la podea în ultima repriză, merita vic
toria și pentru boxul tehnic practicat.

BASCHET

Jocuri importante
pentru clasamentele campionatelor republicane
Fiecare din cele patru serii ale cam

pionatelor republicane de baschet pro
gramează azi și mîine cel puțin cîte 
o partidă de mare importanță pentru 
clasament. La fete, Mureșul Tg. Mureș 
susține un meci decisiv cu Voința 
București (după unele rezultate din re
tur calificarea echipei Mureșul în tur
neul primelor patru a devenit proble
matică). în seria a Il-a a campionatu
lui masculin, la Constanța se întîlnesc 
fnuntașele clasamentului, Farul și 
C.S.M.S. Iași, într-un joc care poate fi 
hotărîlor pentru clasamentul final. în 
sfîrșit, în seria I a campionatului 
masculin, Știința Timișoara și Știința 
Cluj dispută o întâlnire tradițională. De 
astă dată însă, timișorenii au un dublu 
motiv pentru a lupta din toate piu- 
terile pentru victorie : revanșa asupra

„Cupa Dinamo“ 
pentru juniori

Azi și mîine se dispută în sala 
Dinamo din Capitală tradiționala 
competiție pentru juniori dotată cu 
„Cupa Dinamo". Participă echipele 
Dinamo, Academia Militară, Construc
torul și S.P.G.

C volei

Programul etapei a IV-a
a „Cupei R. P. R.“

■ Astăzi și mîine se desfășoară eta
pa a IV-a din cadrul „Cupei R.P.R." și 
jocurile etapei a Il-a a returului se
riei a Il-a a campionatului republican.

„CUPA R.P.R."—masculin: Steaua 
•—Progresul, Farul—Rapid, Știința 
Galați — Dinamo, Știința Cluj — Pe
trolul, Tractorul — Minerul, Știinta Ti
mișoara — C.S.M.S. Iași; FEMININ : 
Rapid—Voința Craiova, Știinta Buc. 
— C.S.M. Cluj, C.S.M. Sibiu—C.P.B., 
Farul—Progresul Buc. (se desfășoară 
sîmbătă după-amiază), Știința Cluj 
—Dinamo.

• Meciuri restanță din cadrul se
riei a 11-a: Dinamo Suceava — E- 
lectroputere Craiova 1—3 (15—8.
8—15, 12—15, 8—15)i Voința M. 
Cine—Penicilina Iași 3—0 (5, 10, 5). 
Întîlnirea Electroputere—Minerul B. 
A’iare, programată în etapa de mîine, 

• are loc la Petroșeni, deoarece echipa 
din Craiova este sancționată cu ridi
carea dreptului de organizare pe timp 
de o etapă.

Fază din meciul 1. Brihac (Or. Buc.) —- M. Barbu (Oltenia) terminat cu 
victoria prin abandon a primului. I. Brihac (dreapta) trimite o directă de 

stingă în întîmpinarea adversarului.

Și acum, cîteva aspecte din reuniunea 
de joi. Cat. minimă: G. Pometcu (Or. 
Buc.), mai bine pregătit din toate punc
tele de vedere, în continuă ofensivă, 
l-a silit pe I. Horvati (Oltenia) să 
abandoneze în ultima repriză. Deși N. 
Stanciu (Argeș) a practicat un box mai 
dezordonat aecit adversarul său T.

Azi și miine,

înfrîngerii suferită în tur (56—78) și 
mai ales cucerirea celor două puncte 
absolut necesare clasării în primele pa
tru locuri. La fel de importantă se 
anunță și partida Rapid—Știința Bucu
rești, în care ambele formații vor lupta 
cu șanse egale pentru victorie.

Iată programul complet: MASCULIN, 
SERIA I : Știința București—Rapid 
București, Dinamo București—-Steagul 
roșu Brașov, Siderurgistuî Galați— 
Steaua, Dinamo Oradea—Politehnica 
Cluj, Știința Timișoara—Știința Cluj, 
Știința Tg. Mureș—Știința Craiova; SE
RIA A Il-a : Voința Satu Mare—Vo
ința Tg. Mureș, A.S.A. Bacău—Chimia 
Suceava, Farul Constanța — C.S.M.S. 
Iași, Constructorul Iași—Olimpia M. I. 
București, Aurul Brad—Progresul Bucu
rești ; FEMININ, SERIA I: Rapid — 
Unirea București, Știința București— 
Voința Oradea. Mureșul—Voința Bucu
rești, Crișul—Voința Brașov, Știința 
Cluj—Voința Tg. Mureș; SERIA A Il-a:
I. C. F.—Mătasea Dudeștâ, Olimpia— 
A.S.A. Cluj, S.S.E. Constanța;—C.S.M.S. 
Iași, Știința Timișoara —- Progresul 
București.

ATLETISM

Bilanțul european al atleților juniori
Redacția ziarului praghez „Ceskoslo- 

vensky sport" a publicat recent un in
teresant bilanț al atleților juniori din 
Europa, pe anul 1963. Statisticile pre
zentate cuprind și performanțele unora 
dintre tinerii noștri atleți. Iată cîteva 
rezultate ale acestui bilanț :

BĂIEȚI : 100 m : Traikov (Bulga
ria) 10,3 ; Kosicki (U.R.S.S.) și En- 
derlein (R.F.G.) 10,4; 200 m : Ender- 
lein 21,2 ; Traikov 21,3 ; 400 m : Sim- 
monsen (Norv.) 47,9 ; Suarez (Spania) 
48,0 ; 800 m : Kriiger (R.F.G.) 1:48,6 ; 
Kronschild (R.D.G.) 1:49,5; 1500 m: 
Zuntar (Iug.) 3:48,8 ; Salomon (Fran
ța) 3:50,8; 3000 m: da Luca (Italia) 
8:14,0 ; Salomon 8:22,4 ; 1500 m obst. : 
Salomon 4:08,0; Engman (Suedia) 
4:09,2 ; 110 mg (106 cm) : Ottoz (Ita
lia) 14,2 ; Chruseial (Polonia) 14,6; 
110 mg (91,4 cm) : Pișculiu (U.R.S.S.) 
și VIOREL SUCIU (R.P.R.) 13,9 ; 200 
mg : Ottoz 23,9 ; Nemcansky (Ceh.) 
24,2 ; 400 mg : Tuomminen (Fini.) 
52,0 ; Martynek (Pol.) 53,2 ; înălțime : 
Skorvcov (U.R.S.S.) 2,09; Spielvogel 
(R.F.G.) 2,07 ; Prăjină : Jindra (Ceh.) 
și d’Encausse (Franța) 4,70 ; Lungime : 
Aleksandrov (U.R.S.S.) 7,59 ; Win
ter (Olanda) 7,56 ; Triplu : Dăhme 
(R.D.G.) 15,21 ; Diigand (U.R.S.S.) 
15,17 ; greutate (7,257 kg) : Reiss 

Andrei (Or. Buc.), trebuia să i se 
acorde decizia pentru că a punctat mai 
mult. Juriul însă l-a „preferat" pe 
Andrei. Cat. hîrtie: D. Popescu (Olte
nia), pentru boxul tehnic practicat, a 
fost declarat învingător în întîlnirea cu 
Gh. Cristea (Or. Buc.), care a uzat de 
multe neregularități. Cat. muscă: N. 
Dragomir (Oltenia), cu un final mai 
bun, l-a învins la puncte pe Al. Voi- 
chici (reg. Buc.), V. Sielberman (Or. 
Buc.), nu fără dificultăți, l-a învins la 
puncte pe D. Belu (Argeș) cat. cocoș: 
I. Costea (Oltenia), după o repriză în 
care s-a situat la nivelul adversarului 
său A. Simion (Argeș), a fost net de
pășit mai apoi și a abandonat. Cat. 
pană : I. Sabău (Or. Buc.) b.ab. rep 
a IlI-a I. Cealcînă (reg. Buc.).

întîlnirea dintre I. Brihac (Or. Buc), 
și M. Barbu (Oltenia), din cadrul ca
tegoriei semiușoară, s-a terminat în 
primul minut. în urma unui schimb de 
lovituri puternice, AL Barbu a căzut 
la podea. Vădit zdruncinat, dar con
știent de aceasta, Barbu a abandonat.

După felul cum a început partida 
dintre G11. Voictt (Or. Buc.) și P. 
Nictilescu (Or. Buc.), se părea că Voi- 
cu va reuși să realizeze o surpriză. Teh
nica superioară a lui Niculesctt, trep
tat, și-a spus cuvîntul, astfel că acesta 
a cîștigat detașat reprizele următoare, 
învingător la puncte Niridescu. Cat. 
mijlocie: D. Ghizdavu (Or. Buc.) b. 
ab. rep. 1 A. lanctt (Argeș). Decizia 
de abandon a fost dictată de arbitrul 
din ring M, Moise, care a oprit meciul 
în mod ne justificat, intr-un moment în 
care lupta era echilibrată.

M. TRANCA

• Astă-seară de la ora 19, în sala 
Floreasca are loc finala fazei de zonă, 
în program figurează mai multe în- 
tîlniri atractive dintre care notăm : 
G. Pometcu — N. Stanciu, N. Drago
mir—V. Sielberman, C. Stanciu — A. 
Simion, I. Sabău — M. Ștefanovici, P. 
Niculescu — Gh. Arsene etc.

(R.F.G.) 17,03; Plunge (U.R.S.S.) 
16,90 ; Disc (2 kg) : Grabowski (Pol.) 
53,16 ; Neu (R.F.G.) 52,65 ; Suliță : 
Hedmark (Suedia) 76,52 ; Moschis 
(Grecia) 71,42 ; Ciocan (7,257 kg) : Bra
yer (R.F.G.) 59,93 ; Bukovec (Iug.) 
57,60 ; Piatanin (U.R.S.S.) 56,78 ; An
tonov (U.R.S.S.) 56,35 ; GHEORGHE 
COSTACHE (R.P.R.) 55,86 ; Ciocan 
(6 kg) : Bukovec 63,49; COSTACHE 
61,66.

FETE : 100 m ; Kirstenstein (Polo
nia), Govoni (Italia) și Bednarkova 
(Polonia) 11,6; 200 m: Govoni 23,9; 
Trautner (Anglia) 24,1 ; 400 m : Go
voni 54,9 ; Zakova (Ceh.) 55,1 ; 800 m : 
Zakova 2:09,7; VIORICA GABOR 
(R. P. R.) 2:11,1 ; Matikajnenova
(U.R.S.S.) 2:12,3 ; 80 mg : Jcsumann 
(R.D.G.) 10,9; llinova (U.R.S.S.) 11,0; 
Lungime : Bakker (Olanda) 6,34 ; 
Bouix (Franța) 6,26 ; înălțime : Kno- 
wels (Anglia) și Riiger (R.D.G.) 1,70 ; 
Greutate : Jamborova (Ceh.) 15,37 ; 
Cizvova (U.R.S.S.) 15,08; Disc: Wes- 
termaun (R.F.G.) 51,70 ; Zlabkova
(Ceh.) 49,64 ; Suliță : Richter (R.D.G.) 
53,20 ; Kozikova (U.R.S.S.) 51,92.

Fără discuție, ne bucură succesele 
tinerilor noștri atleți dar apreciem că 
există toate condițiile pentna ca ei 
să înregistreze performanțe de o va
loare și mai ridicată. Pentru aceasta

AZI
VOLEI : sala Dinamo, de la ora 

18: Steaua — Progresul (m) „Cupa 
R.P.R.".

BASCHET: sala Giu'ești, de la 
ora 16,30: Olimpia - A.S.A. Cluj 
(f. II), I.C.F. - Mătasea Dudești 
(f. II), Rapid - Unirea (f. I), me
ciuri în cadrul campionatului repu
blican; sala Dinamo, de la 
ora 16: jocuri în cadrul „Cupei Di
namo" pentru juniori.

PATINAJ: patinoarul artificial „23 
August", de la ora 8 la 11,30 cam
pionatul republican — figuri obli
gatorii seniori și senioare. De la 
ora 19,30 figuri libere juniori, ju
nioare, perechi juniori II.

SCRIMA: sala Juridice, de la 
ora 16,30, campionatul R.P.R. faza 
pe Capitală cat. I și niaeștri-florefă 
băieți.

BOX: sala Floreasca de la ora 
19: finala fazei de zonă a campio
natului de juniori.

TENIS DE MASA: sala de la 
stadionul Republicii, de la ora 9 
și ora 17 primul concurs al etapei 
finale a campionatului republican.

MIINE
FOTBAL : stadionul „23 August", 

de la ora 13,45: Steaua-Progresul; 
ora 15,30: Rapid-Dinamo.

BASCHET: sala Floreasca, de 
la ora 9: Știința - Voința Oradea 
(f. 1), Dinanip - Steagul roșu Bra
șov (m. 1), Știința - Rapid (m. 1), 
meciuri în cadrul campionatului re
publican ; sala Dinamo, de la ora 
16: jocuri în cadrul „Cupei Di
namo" pentru juniori.

RUGB1 : stadionul Unirea, ora 
10 : Grivița Roșie ■— Precizia, ora

GIMNASTICĂ

Modificări importante in
Recent a avut loc ședința Comisiei 

■tehnice masculine a F.R.G. în cadrul 
căreia s-au stabilit unele modificări 
în programul de clasificare la băieți. 
Toji antrenorii și gimnaștii trebuie să 
acorde o mare atenție acestor modifi
cări, deoarece ele vor intra in vigoare 
de la 15 martie la toate concursurile de 
gimnastică și, în primul rînd, la cele 
din cadrul Spartachiadei republicane. 
Iată acum și modificările respective:

I. CATEGORIA I SENIORI:
— Exercițiul la bară fixă a suferit 

următoarele modificări : după subba- 
lansare înainte cu întoarcere 180°, exer
cițiul va continua după cum urmează : 
introducerea picioarelor, îndreptare 
înainte în sprijin înapoi, roată înain
te în atîrnat — în rest neschimbat.

— La sărituri (înălțimea calului 
1,30 m) : săritură cu corpul îndoit cu 
sprijin pe marginea depărtată.

II. CATEGORIA A II-A SENIORI:
-— La bară fixă exercițiul va fi ur

mătorul : luarea elanului, urcare in-

GHEORGHE COSTACHE

însă trebuie și mai multă muncă, bine 
orientată științific, mai multă exi
gență.

Munca, pasiunea și exigența trebuie 
să caracterizeze activitatea din acest 
an a juniorilor noștri care au în față 
un bogat program de concursuri, prin
tre care, în luna septembrie, și prima 
ediție a campionatelor europene de la 
.Varșovia.

11,45; Dinamo - Steaua, ora 13,30; 
Rapid —- Unirea Buc., ora 15 : 
Progresul - Gloria, meciuri în ca
drul etapei a IV a „Cupei 6 Martie".

PATINAJ: patinoarul artificial 
„23 August" ora 18-21; campionatul 
republican — figuri libere — ju
niori, junioare I, seniori, senioare, 
perechi juniori, perechi senioare.

VOLEI: sala Giulești, de la ora 
9: Metalul - Penicilina Iași (f). 
Știința - C.S.M. Cluj (I), Rapid- 
Vointa Craiova (f), meciuri în 
„Cupa R.P.R." seria a 11-a.

SCRIMĂ: sala Juridice, ora 
8,30: campionatul R.P.R. faza pe 
Capitală (floretă fete cat. I și 
maestre).

TENIS DE MASA: sala de la 
stadionul Republicii, de la ora 9: 
primul concurs al etapei finale a 
campionatului republican.

ATLETISM. Sala Floreasca II, 
de la ora 9: concurs pentru ju
niori de cat. I, organizat de comi
sia orășenească.

programul de clasificare
completă înapoi, în sprijin înapoi, că
dere înapoi, cu scoaterea picioarelor și 
subbalansare înainte cu întoarcere 180°, 
balans înainte cu schimbarea prizei în 
de jos apucat, îndreptare înainte in 
stînd pe mîini, o gigantică înainte, 
iar la a doua schimbarea prizei în da 
sus apucat, roată înapoi în sprijin, că
dere și îndreptare cu săritură depăr-, 
tată peste bară.

III. CERINȚELE PENTRU EXERCI
ȚIILE LIBER ALESE i

Categoria copii: la sol durata este 
de 45 sec. — 1 min.

Categoria I juniori : la sol 6 elemen
te A și 1 element B; la sărituri ba
remul pînă la 8 p. Șe majorează cu 
2 p.

Categoria a Il-a seniori: la sol 6 ele
mente A și 3 elemente B; la paralele și 
bară 6 elemente A și 1 element B; 
la sărituri baremul pînă la 9 p. Se 
ma jorează cu 1 p. Notă« la bară fixă 
în loc de mișcare B se impun 2 gi
gantici înapoi legate.

Categoria I seniori: la sol 6 ele
mente A și 5 elemente B; la celelalte 
aparate 6 elemente A și 3 elemente B; 
la sărituri barem 10 conform cat 
maeștri.

Categoria maeștri: la soi durata
de 50—70 sec; la toate aparatele 6 
elemente A, 4 elemente B și 1 element 
C.

LUPTE
A VII-A FDITIE A TURNEULUI 

SPERANȚELOR OLIMPICE
Astăzi și mîine. la Budapesta, se 

desfășoară un important concurs de 
lupte ’ clasice, cea de a șaptea ediția 
a turneului speranțelor olimpice. La 
întreceri participă cei mai buni lup
tători tineri din R.P. Ungară, R. P- 
Bulgaria, R. P. Polonă, R.S.F. Iug<> 
slavia și R. P. Romînă. Țara noastră 
a cîștigat toate cele 6 ediții desfășu
rate pînă acum. Sportivii romîni au 
plecat ieri da Budapesta și vor alinia 
următoarea formație, în ordinea ca
tegoriilor: Gh. Stoiciu, I. Baciu, Gh. 
Ciomîrtan, 1. Gabor, A. Fischer, C. 
Berceanu, C. Bușoiu șî G. Mezinca.
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Fetelor, 
practicați sportul!

MARIA ZIDARU
Erou al Muncii Socialiste 

președintele G.A.C. „Steagul lui Lenin“ din 
comuna Ambud — regiunea Maramureș

/mi place foarte mult sportul. Pot să spun că nu lipsesc aproape 
de la nici un meci al echipei noastre de fotbal Unirea Ambud, 

care, spre mîndria gospodăriei noastre, s-a clasat pe locul I in prima 
jumătate a campionatului raionului Satu-Mare. Dar și mai mult îmi 
place cînd văd că, alături de băieți, apar și fetele noastre pe stadion. 
Ți 'se umple inima de bucurie să le privești pe fiicele colectiviștilor 
noștri, echipate în frumoase tricouri sportive sau alergînd pe pista din 
jurul terenului de fotbal, jucînd volei sau practicînd vreun alt sport. 
Noi, care am fost de vîrsta lor în urmă cu peste douăzeci de ani trebuie 
să le spunem : copii, noi n-am cunoscut tinerețea voastră de azi, lipsită 
de griji. Noi n-am avut parte de sport, distracții și alte lucruri minunate 
pe care le aveți azi la îndemînă.

Asociația sportivă a gospodăriei noastre colective are echipament 
sportiv din belșug, o frumoasă bază sportivă și ceea ce este important 
organizează, atît iarna cît și vara, multe concursuri. Avem fete talentate 
care la tenis de masă ori la șah se întrec de la egal la egal cu băieții. 
Voleibalistele noastre sînt cunoscute și în alte comune, unde se duc să 
joace în timpul verii. Tinerele colectiviste ca Ana Todica, Irina Fodor, 
Ecaterina Giurca sînt apreciate atît în brigăzile unde muncesc cît și 
pe terenul de sport.

Acum, cu ocazia Spartachiadei republicane, vrem să atragem și mai 
multe fete în sport. Am discutat cu tovarășii care se ocupă de trebu
rile sportive din gospodărie să dea aceeași importanță tuturor sportu
rilor ca și fotbalului și îndeosebi acelora care pot fi practicate și de 
fete. Vrem ca pe Ungă meciurile oficiale ale echipei noastre de fotbal 
să nu lipsească jocurile de volei, exercițiile de gimnastică, concursurile 
de alergări, sărituri și altele, la care să participe în egală măsură atît 
băieții cît și fetele.

în încheiere, doresc să transmit sportivelor noastre fruntașe prin 
intermediul ziarului dv. mult succes în pregătirea pe care o fac pen
tru Olimpiada ce va avea loc la toamnă în Japonia.

Fetelor, practicați sportul. El vă aduce multe foloase.

CARMEN STÂNESCU
a sportului

femei ale zilelor noastre. Energice, cu 
forță organizatorică și, totuși, păs- 
trîndu-și intacte gingășia sufletească, 
sensibilitatea feminină.

Pentru astfel de interpretări, o ac
triță trebuie să dispună de o perma
nentă mobilitate, de o desăvîrșită ex
presivitate, la care poate ajunge prin 
practicarea exereițiilor fizice și a 
sportului.

Din aceste motive am fost o pa
sionată practicantă a sportului. în co
pilărie am făcut notație, culegînd 
chiar laurii de campioană școlară. 

Socotesc că înotul este unul din spor
turile cele mai complexe. Ca să zic- 
așa, el mi-a format „baza* pentru cel 
de al doilea sport pe care l-am prac
ticat și în care aveam chiar să mă 
afirm : tirul. Acesta mi-a și încunu
nat, mai tîrziu, activitatea sportivă 
cu titlul de maestră a sportului.

Sînt convinsă că din biografia ori
cărei artiste nu trebuie să lipsească 
preocupările pentru sport. Exercițiile 
de gimnastică dau 
iar jocurile sportive 
cu vigoare, spiritul

Un exemplu îmi 
demînă. în piesa lui G.D. Shaiv „Mi
lionara* — unde o interpretez pe 
Epifanis — am reușit să depășesc di
ficultățile unui rol foarte dinamic de 
un intens consum, să joc relaxat și 
simplu, tocmai datorită unei condiții 
fizice bine' pusă la punct.

Iată-ne în ajunul sărbătorii noastre. 
Deși afară ninge, în inimi este primă
vară. îmi vine în minte un fragment 
dintr-o poezie a lui Mihai Beniuc in
titulată „Darul cel mar '

Femeie, oare e vreun dar
Să fie demn de tine-n lumea asta, 
Măcar cît raza e pentru cleștar 
De-i fi tu fata, luptătoarea ori 

nevasta 
De ziua ta, eu te vestesc că este 
Căci tu-1 grijești din vremuri de 

poveste 
Și-n pieptul omenesc el se desface 
Ca floarea din boboc, și-i spune 

Pace.
Iar într-o zi ți-1 punem Ia picioare 
Ca pe o creangă de cireș în soare ! 
Ziua de 8 martie este ziua tuturor fe

meilor muncitoare. Ne clădim ferici
rea cu mîinile noastre și trăim un pre
zent viu, minunat, o adevărată plat
formă de lansare spre un viitor și 
mai luminos !

artistă emerită, maestră

în patria noastră liberă, bucurîndu-se 
de prețuire și respect, fiind considera
tă cu adevărat o tovarășă de viață și de 
muncă a bărbatului, femeia s-a putut 
realiza pe deplin în toate domeniile

ca și în eco-

Succesele oblinute 
la ultimele turnee 
internaționale cons
tituie un nou im
bold pentru activi
tatea mea viitoare. 
In toamnă au loc 
campionatele eu
ropene din Sue
dia, iar in primă
vara anului 1965
se vor desfășura
campionatele mondiale din Iugoslavia. 
Două competiții foarte importante și 
deosebit de dificile. De aceea mă voi 
strădui să mă pregătesc cit mai bine, 
să nu precupețesc nici un efort in 
timpul antrenamentelor. Doresc ca la 
competițiile viitoare să mă prezint în 
formă bună și împreună cu colegele 
și colegii mei din lotul reprezentativ 
să avem o comportare care să justi- 

încrederea care ni se acordă.f ice

în știință
ca și în sport, pe ogoare, 
fața microscopului...
a trebuit să cunosc și

de activitate, 
nomie, în artă 
la catedră, în

Ca actriță,
să interpretez diferite personaje de

Sportul șt sănătatea FEMEIA SI EXERCIȚIILE FIZICE--------------    — ---------------- —— 9

GINETA STOENESCU
din colectivul catedrei de educație 

fizică a Institutului politehnic 
din București

Pentru menținerea sănătății, dezvol
tarea supleței, armonia corpului și 
grație în mișcări, atribute prețioase 
pentru fiecare femeie, se recomandă 
practicarea zilnică a exereițiilor fizi
ce. Acestea pot îmbrăca diferite . for
me, de la plimbări și excursii pînă la 
practicarea unor ramuri sportive. De 
asemenea, acțiunea factorilor naturali 
— apă, aer, soare — reprezintă minra- 
nate mijloace de eălire a corpului.

Eficacitatea exereițiilor fizice va fi 
amplificată, dacă paralel cu activita
tea de eălire a corpului vor fi utili
zate și procedee de masaj sau. auto, 
masaj.

Mijloacele educației fizice pentru 
femei sînt multiple și complexe. Mij
locul cel mai accesibil îl constituie 
gimnastica, prin faptul că aceasta poa
te fi adaptată la diverse vîrste, indi
ferent de profesie, calități 
pregătire fizică anterioară, 
în situații speciale legate 
maternității.

Gimnastica se recomandă 
femeilor nesportive,

fizice saiu 
precum și 
de funcția

in special 
doritoare de a 

practica exercițiile fizice. Prin faptul 
ci exercițiile de gimnastică se pot 
executa individual, la domiciliu, aces
tea sînt indicate de regulă sub forma 
gimnasticii de înviorare. Este nece
sară o precizare : nu se va trece la 
executarea sistematică a exereițiilor 
fizice, fără un control medical prea
labil. Aplicarea mijloacelor educației 
fizice după reguli pedagogice, în mod 
continuu și metodic va da rezultate 
bane și stabile.

Femeile care nu practică exercițiile 
negative 

) a aces- 
re- 

manifestînd o 
insuficientă, o 

...opoziție minimă la îmbolnăviri și — 
o dată cu înaintarea în vîrstă — pre- 
dispoziție la îngrășare. Față de aceste

fizice sînt expuse efectelor j 
ale sedentarismului. Ca urmare 
tuia, femeia este lipsită de forță, 
zistență, îndemînare, 
structură funcțională

efecte nedorite, practicarea judicioasă 
a exereițiilor fizice șl 
gimnasticii se va concretiza.

și în special a
-  «, în perioa
da de creștere, printr-o dezvoltare
proporțională, suplă și armonioasă a 
corpului, prin îmbogățirea și perfec
ționarea deprinderilor motrice, în anu
mite cașuri prevenind și corectînd 
unele deficiențe fizice.

Dar, însemnătatea practicării exerci- 
țiilor fizice pentru femeie rezidă nu 
numai în contribuția pe care acestea 
o au în formarea unei linii armonioa
se a corpului. în ridicarea potențialu
lui biologie, a capacității de muncă 
ci și în pregătirea ei pentru funcția 
maternității. Intr-adevăr, practicarea 
cu competență și perseverență a runor 
complexe de exerciții va da satisfac
ție femeij în perioada de maternitate. 
Numeroase concluzii științifice au sub
liniat faptul că femeile sportive nu 
întîmpină neplăceri în perioada gravi
dității, nasc cu ușurință și îșî revin 
în scurt timp la forma și funcțiile 
•lAcxioare sarcinii. Mai mult, se ma

eleganță și 
înzestrează 
cu agerime, 
este foarte

grafie 
corpul

la ’’i

MARIA ALEXANDRU
maestră emerită a sportului, 

campioană republicană de tenis 
de masă

nifestă și influențe favorabile asupra 
noului născut.

Trebuie de amintit, de asemenea, că 
exercițiul fizic influențează favorabil 
și marile funcțiuni ale organismului. 
Astfel s-au constatat rezultate îmbucu
rătoare în ce privește respirația, cir
culația, digestia, într-un cuvînt meta
bolismul, în general. Efortul fizic 
moderat și în special exercițiile respi-

ratorii vor asigura o bună ventilație 
plămînilor, activînd schimburile 
zoase. Aceleași efecte 
se înregistrează și în activitatea apa
ratului cardiovascular, în digestie și 
în procesul de asimilație a substanțe
lor nutritive.

în concluzie, exercițiile fizice asi
gură echilibrul funcțional al organis
mului fiecărei femei. Sub aceste mul
tiple unghiuri trebuie privite influen
țele favorabile ale exereițiilor fizice. 
Atît pentru copii, pentru tinerele fete 
ca și pentru femeile admite, practica
rea gimnasticii trebuie să devină o 
obișnuință cotidiană.

a 
?a* 

binefăcătoare

acum

1964
mai

am

re- 
ridi-

unui sezon bogat

cestea amintesc
O " doar trei : finalele

Spartachiadei re- 
pu'* ■ ylr 1'

și început să am... emoții!
Pentru a putea obține in 

zultate de o valoare tot
cată, pentru a îndeplini cerințele de 
participare la întrecerile olimpice, mă 
pregătesc cu toată sîrguința și conș
tiinciozitatea. Nu voi precupeți nici 
un efort pentru a-mi ridica mereu 
nivelul măiestriei sportive, pentru a 
inregistrta noi recorduri republicane 

la săritura în 
jamentul meu

VIORICA
campioană

lungime. Acesta-i artga- 
de 8 martie.

VÎSCOPOLEANU
balcanică la atletism

Foto : I. MihâicăGrafie.



In cuplajul fotbalistic de miine: Piticii de ia Locomotiva Ploiești
SĂ CÎȘTIGE CEI MAI BUNI

Cuplajul fotbalistic de miine de pe 
stadionul „23 August4* din Capitală se 
înscrie ca un eveniment principal al 
duminicii sportive. Amintim, este 
vorba de două jocuri restante din tur, 
de anul trecut. Startul pe care îl iaui 
fotbaliștii bucureșteni — cu o săptă- 
mînă înaintea începerii oficiale a cam
pionatului — constituie fără îndoială 
o bună ocazie de verificare a poten
țialului echipelor înainte de pornirea 
în lunga cursă a returului. Cuplajul 
se anunță atractiv prin tradiție, căei 
ori de cite ori cele patru echipe din 
Capitală se întîlnesc, iubitorii fotba
lului au ocazia să asiste la jocuri de o 
calitate apreciabilă. Se știe, de ase
menea, că în disputele directe jucă
torii echipelor Rapid, Steaua, Progre
sul și Dinamo se străduiesc în fața 
exigentului public bucureștean să-și 
prezinte întregul lor bagaj de cunoș
tințe tehnice, talentul și voința de 
luptă, cucerind de cele mai multe ori 
aplauze meritate.

Ce va fi mîine ? Departe de noi gîn- 
dul unor pronosticuri. Calculele hîrtiei 
sînt lipsite de valoare. De altfel, toți 
specialiștii care ne-au vizitat redacția 
jji ultimele zile, ca și sondajul în rîn- 
dul unor cunoscuți ,.pronosportiști“ 
ne-au indicat invariabilul... 1X2, adică 
șanse în egală măsură celor patru for
mații. Firesc. Ne aflăm doar după o 
perioadă de pregătiri în care protago
nistele de mîine au acumulat în pe
rioada de iarnă suficiente resurse ca
pabile să-și adjudece victoria sau... 
să-și împartă cele două puncte.

în primul joc (ora 13,45) se întîl
nesc fotbaliștii de la STEAUA și 
PROGIÎk’SUL. M Hilarii pășesc în arenă 
„rodați4* de întîlnirea susținută dumi
nica trecută cu Dinamo Pitești, în care 
formații aliniată s-a comportat mulțu
mitor. Progresul, după cum se știe, a

NE SCRIU CORESPONDENȚII:
FLACARA MORENI PROMITE

Echipa de fotbal Flacăia Moreni, din 
?eria I a categoriei B, se pregătește intens 
pentru reluarea campionatului, sub condu
cerea antrenorului Virgil Blujdea.

Punînd un accent deosebit pe perfecțio- 
raiea jocului, antrenorul a reușit să pre
gătească jucătorii, pentîu ca aceștia să 
lea un bun randament în echipă. Din 
oate jocurile de verilicare pe care le-au 
susținut pînă în prezent. Flacăra a pierdut 
ioar unul singur (2—3 la Ploiești cu Petrolul 
lupa ce a condus cu 2—1 pînă în min. 77) 
estul partidelor cîștigîndu-ie la zero.
Speclrlorii din localitate și susținătorii 

ichipei speră ca Flacăra Moreni să se 
daseze pe un loc mai bun la sfîrșitul 
lamplona tulul.

GM. ILINCA

AGE
ARBITRI ROMÎNI PESTE HOTARE

Arbitrii romîni de fotbal se bucură 
le un prestigiu tot mai mare peste 
lotare. Azi urmează să plece în Grecia 
\1. Țoth din Oradea și C. Nijescii din 
tibiu. care vor arbitra partide din ca- 
Irul campionatului grec.

Peste cîteva zile vor pleca în Italia 
Andrei Rădulescu, Stelian Mataizer și 
\lexandru Pîrvu. Ei vor conduce me
iul dintre selecționatele olimpice ale 
taliei și Turciei.

AMINAREA PARTIDEI 
STEAUA — U.T.A.

Joi urma să se dispute în Capitală 
iedul Steaua — U. T. Arad, restanță 
in penultima etapă a turului campio- 
atului. Partida a fost amînată și se va 

capotat în meciul de „cupă41 în fața 
unei echipe de categoria C (!'). Rezul
tatul a dezamăgit pe suporterii albaș
trilor, mai ales după turneul destul 
de fructuos din care s-a întors recent 
Progresul. Dacă înfrîngerea a fost sau 
nu un accident, vom vedea mîine.
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Antrenorii celor patru echipe 
ne-au comunicat ieri următoarele 
formații probabile :

PROGRESUL (antrenor princi
pal : Dlncă Schileru). Intrucît 
exista o serie de indisponibili
tăți, echipa va fi alcătuită îna
intea începerii meciului din ur
mătorul lot : Mîndru, Cosma, Ne- 
delcu, Ivănescu, Calceriu, Știr
bei, Iancu, I. Popescu, Qaidâ, 
Mateianu, M. Voinea, Maiîeuță, 
loiciulescu, Stoicescu.

STEAUA (antrenor principal : 
Gh. Ola) î Suciu — M. George
scu, Petescu Koszka, Cojccaru, 
Jenei, Constantin, Raksi, Pavlo- 
vici, FI. Voinea, Creiniceanu.

DINAMO (antrenor principal 
Tr. lonescu) : Datcu (Uțu) — 
Popa, Nunweiller III, Nunweiller 
IV, Ivan, Petru Emil, O. Pope
scu (Țîrcovnicu), Pircălab, Fră- 
țilâ, Ene 11 (Gherghell 111), Hai- 
du.

RAPID (antrenor principal Va
lentin Stănescu): Andrei — Lu- 
pescu, Motroc, C. Dan, Greavu, 
Dinu, N. Georgescu, Năsturescu, 
Dumitriu II, Ozon, Codreanu.

Meciul Steaua — Progresul va 
fi condus de Gonul Orhan (Tur
cia) iar partida Rapid — Di
namo de Anastas Fatouros (Gre
cia), arbitri internaționali.

I
RAPID și DINAMO se întîlnesc în 

meci vedetă (ora 15,30). Dintre echi
pele bucureștene, rapidiștii au cele 
mai multe jocuri... în picioare. în pe
rioadă pregătitoare giuleștenii și-au 
măsurat posibilitățile pe zăpadă, ger, 
vînt, ploaie, cu echipe de toate cate-

ARBITRII BRAȘOVENI SE PREGĂTESC

Arbitrii din orașul de la poalele Tîrnpei 
se pregătesc intens, insistînd în special 
asupra ultimelor amănunte legate de lec
țiile teoretice și de punere la punct a 
condiției fizice. In fiecare miercuri și sîm- 
bătă, pe stadionul Metrom, arbitrii brașo
veni pot fi întîlniți la programul pregăti
rilor în aer liber. Alături de arbitrii repu
blicani G. Pop, C. Geană, C. Mihăilescu, 
Z. Chifor, B. Badea, I. Vasiliu ș.a. sînt 
prezenți la pregătiri V. Nica, M. Roman, 
Șt. Mușat, I. Furtună, arbitri care asigură 
în mod curent desfășurarea activității fot
balistice din orașul și regiunea Brașov.

Programul de pregătire se desfășoară 
planificat. Recent, normele de control efec
tuate au arătat stadiul bun în care se 
găsesc arbitrii brașoveni.

C. GRUIA și EUG. BOGDAN

N D Ă
disputa la o dată care se va comunica 
ulterior.

MECIURI AMICALE

Echipele de fotbal își continuă pre
gătirile și jocurile de verificare. Iată 
cîteva rezultate transmise de cores
pondenții noștri asupra partidelor dis
putate joi: Flamura roșie Oradea — 
Minerul Bihor 3—0 (3—0) ; Jiul Pe- 
trila — Siderurgistul Hunedoara 2—0 
(0—0) : Ceahlăul P. Nearr.ț — C.F.R. 
Pașcani 3—1 (2—0) : C.S.M. Reșița — 
Știința Craiova 3—0 (0—0) : Dinamo 
Suceava—Dinamo Bacău 0—2 (0—0) ; 
Unirea Dej — Siderurgistul Galați 
0—0; Știința Timișoara — Vagonul 
Arad 4—2 (3—0) ; Chimia Făgăraș — 
Metrom Brașov 4—1 (1—0). 

goriile. Adevăratul examen, însă, îl 
dau mîine, în fața campionilor, care 
la rîndul lor s-au antrenat asiduu toată 
iarna. Apariția drnamoviștilor este de 
asemenea așteptată cu interes.

Ce așteptăm mîine ? De la compo- 
nenții echipelor care vor evolua, fra. 
blicul dorește întreceri de fotbal de 
o înaltă calitate. în această ordine de 
idei, este de datoria jucătorilor, a an
trenorilor și a arbitrilor să pună, deci, 
pe prim plan problema calității jocu- 
lui, a desfășurării în bune condițiuni 
a partidelor. De multă vreme se aș
teaptă de Ia echipele noastre fruntașe 
comportări la nivelul condițiilor asigu
rate azi. Dacă vor reuși aceasta cele 
patru formații bucureștene vom vedea 
mîine.

Nu este însă mai puțin adevărat că 
un rol important îl are și publicul 
spectator. Ținînd seama că se întîlnesc 
patru echipe din Capitală, că fotba
liștii își vor avea susținători pasionați 
în toate colțurile tribunelor, ne vom 
opri asupra acestui aspect. Și un ade
vărat iubitor al sportului cu balonul 
rotund trebuie ran numai să pretindă 
jucătorilor un fotbal de calitate, ci să 
dea el însuși dovadă de sportivitate. 
Această cerință esențială pentru ridi
carea fotbalului nostru : sportivitatea, 
nu poate fi înțeleasă ca limitîndu-se 
la dreptunghiul terenului de joc ; în- 
curajînd cu sportivitate și obiectivi
tate pe acei jucători care creează faze 
fnamoase de fotbal, spectatorii stimu
lează implicit un joc de calitate, îi 
orientează pe fotbaliști în acest sens, 
creează condiții prielnice ca aceștia 
să-și poată concentra atenția spre per
fecționarea jocului, spre punerea în va
loare a măiestriei tehnice.

Pe terenurile de fotbal, întrecerea 
echipelor trebuie să se desfășoare 
avînd ca țel un tot mai înalt nivel ca
litativ și drept călăuză principiul: să 
ciștige cei mei buni. De fapt, aceasta 
se așteaptă și miine de la cele patru 
echipe bucureștene care se întrec în 
primul cuplaj al sezonului.

C. MANTU

COLȚUL SPECIALISTULUI

Jocul extremelor in sistemul cu 4 fundași
înainte de a discuta despre jocul ari

pilor din sistemul de joc cu 4 fundași, vom 
arăta calitățile pe care acești jucători tre
buie să le posede și anume : viteză pe 
distanțe prelungite ; rezistentă; capacitatea 
de a schimba ritmul în demaraj ; viteza în 
execuția procedeelor de conducere, fen- 
tare; capacitatea de a discerne sensul și 
scopul acțiunilor individuale de cele colec
tive; perseverentă, curaj, hoiărîie.

Cum joacă aripile în atac ? Ele au rolul 
de a conduce mingea pînă în zona de fi
nalizare, înfigîndu-se ca două pene în dis
pozitivul adversarului. De aceea aripile 
trebuie să posede o mare viteză de de
plasare, să utilizeze intr-o proporție mult 
mai mare decît ceilalți atacanți driblingul 
și ienta_ care sînt arme foarte puternice 
în ducerea la bun sfîrșit a acțiunilor de 
atac mai ales în zona de finalizare.

In rolul de vîrt de atac, aripa se pla
sează numai în anumite momente la înăl
țimea ultimului apărător, întru cît în siste
mul cu 4 fundași — acest jucător are și 
sarcini defensive. Totodată, aripile nu mai 
sînt conslrînse să efectueze, exclusiv, cen
trări, ci au devenit și realizatori de seamă, 
deținînd în unele echipe chiar rolul de gol- 
g eteri.

In atac cu mingea : îndată ce a intrat 
în posesia mingii, aripa va părăsi linia 
de margine a terenului, străbătîndu-1 spre 
colțul suprafeței de pedeapsă.” Depășirea 
adversarului se poate face prin pase re- 
dublate (un-doi) realizate cu ajutorul unui 
atacant sau al mijlocașului de sprijin, sau 
prin dribling. O dată ajuns la înălțimea 
ultimului apăratei și cît timp adversarii 
se află în plină mișcare, deci n-au intrat 
în dispozitiv, aripa poate tace o centrare 
la semiînălțime (sau pe jos) sau poate 
face o .pasă tăiată' înapoi, pentru o des
chide coechipierului venit din urmă un
ghiuri neprevăzute de șut la poartă. In ca
zuri favorabile, cînd aripa nu mai are nici

La 15 iulie 1962, în cadrul asocia
ției sportive Locomotiva Ploiești a luat 
ființă o echipă de fotbal alcătuită 
din copii între 11 și 13 ani.

De atunci și pînă azi, zeci și zeci 
de copii au luat parte la diferite tria- 
luri. Cei mai buni au fost selecționați 
în formația care participă la campio
natul orășenesc de copii. Cu ei lucrea
ză un pasionat al fotbalului, instruc
torul voluntar DUMITRU DOBRE, 
care împărtășește copiilor secretele 
frumosului joc cu balonul rotund.

După perioada de instruire au în
ceput și primele jocuri amicale, echi
pa reușind să obțină rezultate bune 
și la scoruri concludente, cum ar fi : 
8—1 și 4—2 cu Strejnie, 8—2 cu Re
colta Romînești sau, în campionatul 
orășenesc, 2—1 cu Petrolul II, 4—0 
cu Negoiești etc. în urma frumoasei 
sale comportări, echipa de pitici de 
la Locomotiva Ploiești ocupă un loc 
fruntaș în campionatul orașului Plo
iești.

Din actuala formație fac parte Sorin 
Mustățea, Stelian Țilintea, Aurel Ris-

lată-i pe piticii de la Locomotiva Ploiești.

un adversar în față, ea nu va ezita și va 
trage puternic și plasat la poartă.

Aripa poate face, de asemenea, centrări 
prin surprindere, din orice punct de pe 
linia de margine, fără a aștepta să se a- 
jungă la colțul de pedeapsă, în cazul în 
care această centrare pune în situație fa
vorabilă un coechipier aflat singur pe cen
trul terenului. Aceste • centrări vor fi efec
tuate în așa fel îneît mingea să ajungă în 
fața atacantului — care trebuie să se afle 
în mișcare — și nu în spetele lui. In atac, 
fără minge, aripa își păstrează plasamen
tul inițial cunoscut.

Dacă acțiunea se desfășoară pe cealaltă 
latură a teienului, aripa va urmări faza, 
alergînd pînă la limita suprafeței de pe
deapsă. Față de aripa opusă va păstra 
o poziție puțin mai retrasă, realizînd astfel 
o diagonală. Prin acest plasament, va 
evita să intre în poziție de ofsaid, putînd 
să primească o pasă în față și într-o zonă 
mai puțin ocupată de apărătorii adveiși.

De asemenea, aripile vor ii atente, cînd 
un alt coechipier șutează la poartă, spre 
a interveni, dacă portarul respinge min
gea în teren, sau dacă aceasta ricoșează 
din bară.

In apărare, în cazul că n-a adoptat jocul 
retras, aripa își păstrează plasamentul de 
vîrf de atac. Din această poziție, aripa va 
putea supraveghea fundașul advers de pe 
partea sa, pentru ca acesta să nu intre 
în posesia mingii (presingul). Prin acest 
plasament, aripa va ii în măsură să de
clanșeze acțiuni ofensive cît mai rapide.

In ajutorul dispozitivului defensiv propriu, 
aripa cu rol de vîrf de atac nu va veni 
decît în două cazuri : 1. Dacă i s-a trasat 
de către antrenor, o sarcină specială pen
tru anihilarea aripii adverse. 2. Dacă echipa 
cu care se află în luptă exercită o presiune 
mai îndelungată asupra apărării proprii.

In această variantă a sistemului cu 4 
fundași, a început să fie aplicată, tot mai 

tulescu, Mihai Dumitrescu, Constantul 
Petcu, Dan Costineanu, Constantin 
Dogea, Nicolae Petrescu, Gheorghe 
Fierarii, Nicolae Brebenel, Nicolae 
Pușcașu, Constantin Dobrea, Nicolae 
Radu și Matei Alexandru.

Anul trecut, din rîndul piticilor pre
gătiți de instructorul voluntar Dumi
tru Dobre au fost promovate în rîn
dul echipelor de juniori numeroase 
elemente talentate cum sînt : Pavel 
Clodoreanu la Petrolul, Eugen Drago- 
mirescu la Feroemail, Ion Buzea Ia 
Petrolul 9 Mai și alții.

Activitatea acestui pasionat instruc-: 
tor de fotbal nu se rezumă numai la 
pregătirea fotbalistică a copiilor. El 
se preocupă și de felul cum învață 
fiecare. Iar notele bune din catalog 
dau dreptul participării în echipă la 
meciurile amicale sau oficiale.

Asociația sportivă Locomotiva Plo
iești acordă acestei echipe un sprijin 
deosebit. Dovadă sînt frumoasele re-: 
zultate ale acestei tinere formații.

Text șî foto : FL. ALBU — coresp.

frecvent formula ..aripei retrase'. Și ori 
de cîte ori atacul advers se desfășoară 
pe partea sa aripa sprijină direct jocul 
apărării, mareînd aripa adversă și ata- 
cînd-o spre a nu o lăsa să trimită o pasă 
precisă.

In vederea eficienței jocului, aripa ur
mează să-și conjuge acțiunile cu acelea 
ale fundașului de margine și chiar cu ale 
apărătorului central, aflați pe partea sa.-

Un rol important îl deține aripa la exe
cutarea loviturii de colț care îi revine oa
recum de drept. In ultimul timp cornerul 
executat cu boltă este tot mai des înlo
cuit cu „cornerul indirect* care are avan
tajul preciziei și poate realiza o fază mai 
eficace de gol.

La loviturile libere de pe partea sa aripa 
își aduce contribuția, fie executînd direct 
această lovitură (dacă posedă tehnica lo
viturii) fie adoptînd un plasament adecvat 
în cazul participării ei la o combinație 
dinainte exersată.

De asemenea, aripa ia parte la aruncă
rile de la margine indirect (primind min
gea aruncată) sau direct (aruneînd ea 
mingea) atunci cînd faza o cere fără a 
mai aștepta sosirea specialistului în ast
fel de aruncări.

In principal și în majoritatea acțiunilor 
extremele se deplasează pe un ax perpen
dicular pe marginea terenului. Schimbul 
de locuri va fi realizat de aripi cu con
diția ca jin coechipier (interul sau mijlo
cașul de pe partea sa) să-i ia imediat 
locul în apropierea liniei de margine

Vedem deci că în sistemul de joc cu 4 
fundași, raza de acțiune a aripilor se mă
rește. Ele devin inițiatori și creatori ai ac
țiunilor de atac încadrîndu-se în jacul com
bativ, iar pe măsură ce atacul se apropie 
de zona de finalizare, devin și realizatori.;

PETRE MOLDOVEANU
— antrenor —

început de stagiune de NEAGU RADULESCU

Poftiți, vă rog, începem.». Oh, bărbații! A întins-o 
puștiul la meci 1 1

Inovatorii
Apropiați-vă, dacă 

mina !

— Să mîncăm ! De azi încolo, 
vă dă bărbații nu mai iau masa dumi

nica cu noi 1

— Momi, ia dragă și radiatorul 
să nu răcești!

— Ideea antrenorului ! Cică be* 
cui de la bocanc o să ne lumi
neze mai bine drumul spre 

poartă !



TENISotMASÂ

Selecționata de polo a regiunii Crișana 
a cucerit „Cupa de iarnă“

ORADEA 6 (prin telefon). După un 
meoi cu o desfășurare dramatică, »e- 
lecționata regiunii Crișana a dispus în 
prelungiri de reprezentativa orașului 
București și a cucerit astfel „Cupa de 
iarnă" la polo. Jocul a fost extrem do 
disputat și rezultatul a fost hotărit 
după prelungiri, mai precis cind mai 
erau două secunde de joc și Hegyesi tt 
șutat prin surprindere, aduoînd vic
toria formației sale. Scorul de 3-—2 
(0—0, 1—0, 0—0, 0—1, 0—1, 2—0) 
o fost stabilit de Muth (2) și Hegyesi 
pentru Crișana, Alexandrescu și Paras- 
chivescu pentru București. De mențio
nat că bucureștenii au ratat doină lo
vituri de la 4 m, bine apărate de por
tarul orădean Biro.

Celelalte rezultate din ultimele zile: 
Cllij — Banat 3—3 (2—0, 0—1, 1—2, 
0—0), lotul olimpic — lotul de tineret 
11—11 (2—2, 5—2, 1—4, 3—3), lotul 
olimpie — Cluj 11—3, București — 
Banat 7—4, lotul de tineret — Banat

Curs fără frecvență pentru formarea 
de antrenori

Consiliul general UCFS organizează 
In acest an un curs de 1 an fără frec
vența pentru formarea de antrenori la toate 
ramurile sportive.

Inscrieiile pentru acest curs se vor face 
pînă la data de 20.111. a.c. prin consiliile 
regionale UCFS.

Condițiile de admitere la curs sînt sta
bilite prin regulamentul de desfășurare care 
a fost difuzat consiliilor regionale, raionale 
UCFS și consiliilor cluburilor sportive.

Pentru informații suplimentare vă adresați 
organelor locale UCFS.

119291 lei report la Pronosportul de mîine
PREMII SUPLIMENTARE LA PRONOEXPRES POSESORILOR DE BILETE 

SPORTEXPRES

• I.a concursurile Pronoexpres din 
11, 18 și 25 martie a.c. se vor acorda 
importante premii suplimentare parti- 
cipanților deținători de bilete Sport
expres din trim. 1/1964.

Atribuirea premiilor suplimentare de 
Care beneficiază posesorii de bilete 
Sportexpres se face pe baza unei extra
geri suplimentare de 5 numere din 49, 
pe trei categorii astfel:

Categoria 1 (5 numere din cele 5 
extrase);

Categoria a Il-a (4 numere din pri
mele 4 extrase);

Categoria a IlI-a (4 numere din 
toate 5 extrase).

Pe lista ciștigurilor suplimentare în- 
tîlnim : motociclete „C.Z.“ de 175 cmc, 
„M.Z.“ de 125 cmc, frigidere „Zii Mos
kva", „Saratov" și „Fram", televizoare, 
aparate de radio, biciclete etc.

în privința participării facem urmă
toarele precizări:

Pe talonul I al buletinelor Prono
expres particîpanții vor trece cu cerneală 
'(pe marginea albă a formularelor) ati- 
tea numere de bilete Sportexpres 
trim. 1/1964 cite variante Pronoexpres 
au completat pe formular.

• Programul concursului Pronosport 
de mîine, 8 martie 1964, cuprinde cele 
’două derbiuri ale cuplajului interbucu- 
reștean (restanță din turul campiona
tului) și întîlniri din divizia A și B a 
campionatului italian. Dăm mai jos 
programul concursului, în paranteze 
fiind trecute pronosticurile date de 
„Totocalcio" din Roma la partidele 
italiene:

Programul concursului Pronosport 
nr. 11. etapa din 15 martie, cuprinde 
meciurile primei etape a returului cam
pionatului categoriei A și 5 întîlniri din 
prima divizie italiană :

I. Rapid — Dinamo Buc. (cat. A)
II. Steaua — Progresul (cat. A)

III. Bologna — Sampdoria ( D
IV. Catania — Milan ( 2)
V. Fiorentina — Lanerossi (1 X)

VI. Internazionale — Bari ( D
VII. Genoa — Torino (1 2)

VIII. Juventus — Atalanta (I x)
IX. Lazio — Modena ( 1>
X. Mantova — Spal (1 2)

XI. Messina — Roma ( 2)XII. Catanzaro — Brescia (x 2)

I. Steagul roșu — Steaua
II. Farul — Dinamo București

III. Progresul — Știința Timișoara
IV. Rapid — Crlșul
V. Știința Cluj — Dinamo Pitești

VI. C.S.M.S. Iași — Siderurglstul
VII. Petrolul — U.T.A.

■VIII. Atalanta — Lanerossi (camp, it. A)
IX, Catania — Bari (camp, italian A)

* I”ter — Roma (camp, italian A)
XI Modena — Milan (camp, italian A) 

XII. Torino — Juventus (camp, ital A) 

12—3, lotul olimpic — Crișana 16—0, 
București —- Cluj 10—1. -Loturile olim
pic și de tineret au jucat în afară de 
concur.,

în urma acestor rezultate, pe primul 
loc »-a clasat echipa regiunii Crișana 
care a totalizat 6 p ; urmată de : 2. 
București 4 p ; 3. Banat 1 p ; 4. Cluj 
1 punct.

ION OPREA
corespondent

Numeroși participant la concursurile republicane 
de primăvară din Capitală și de la Oradea
• Numeroși înotători din Capitală 

au participat la concursul republican 
de primăvară desfășurat la bazinul 
Floreasca. Iată cîteva din performan
tele realizate: SENIORI: 400 m liber: 
E. Voicu (Dinamo) 4:51,0; 100 m bras: 
G. Malarciuc (Clubul sportiv școlar) 
1:13,1; 400 m mixt: Const. Georgescu 
(Dinamo) 5:51,C; 200 m bras: A. Șop- 
tereanu (CI. sp. școlar) 2:49,0; 100 m 
liber: E. Voicu 59,3; 100 m spate: T. 
Șerban (Dinamo) 1:08,3; SENIOARE: 
100 m fluture: Măriuca Rotaru (Ra
pid) 1:15,9; 400 m liber: Cristina Ba- 
laban (Dinamo) 5:20,0; 400 m mixt: 
Cristina Balaban 6:01,0; 100 m liber: 
Măriuca Rotaru 1:11,0; 100 m spate: 
Anca Trohani (CI. sp. școlar) 1:18,7; 
BĂIEȚI: 100 m spate: C. Bădiță (Ra
pid) 1:22,4; 100 m bras: Șt. Vizitiu 
(Rapid) 1:26,0; 100 m fluture: N. Mol- 
doveanu (CI. sp. școlar) 1:30,9; 100 m 
liber: C. Bădiță 1:12,9; FETIȚE: 100

• A apărut broșura „Campionatul 
de fotbal" care cuprinde —printre al
tele — programul returului campionatu
lui de fotbal categoria A și B. De vîn- 
zare la toate agențiile Loto Pronosport.

LOTO-CENTRAL
La tragerea specială a Mărțișorului din 

6 martie 1964, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

Premii obișnuite în bani : 39 83 18 85 66 
19 12 3 27 74.

Premii suplimentare : 9 16 49
Premii suplimentare în obiecte și bani : 

Extragerea I : 86 20 4 ; Extragerea a II-a : 
58 33 31 ; Extragerea a IlI-a : 30 84 79 58 ; 
Extragerea a IV-a : 30 28 39 63 ; Extragerea 
a V-a : 13 63 22 33 ; Extragerea a Vl-a : 
75 81 5 23 48 ; Extragerea a VlI-a : 8 2 67 
86 90 ; Extragerea a VlII-.a : 39 13 29 34 
17 ; Extragerea a IX-a : 21 72 26 68 59 ; 
Extragerea a X-a : 11 85 5 34 60 ; Extrage
rea de 2 numere : 89 74. Fond de premii : 
2.054.622 lei.

PRONOSPORT 
OMOLOGAREA CONCURSULUI Nr. 9 

din 8 martie 1964
Categoria a II-a 7 variante a 9659 lei. 

Categoria a III-a 63,5 variante a 1597 lei. 
Se reportează suma de 119.291 lei pentru 
categoria I a concursului Pronosport pr. 10 
din 8 martie 1964.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Un aliment al tuturor anotimpurilor

Produsa în sortimente variate, se găsește de vînzare în cofetării si 
unitățile comerciale cu raioane de specialitate.

Pentru consum la domiciliu se vinde în ambalaje speciale.

înotătorii bucureșteni 
participă Ia un concurs 
demonstrativ la Galați
Din Inițiativa F.R.N., înotătorii fruntași 

din Capitală participă, azi și mîine, la un 
concurs demonstrativ organizat la bazinul 
acoperit din G-alațl.

Azi, înotătorii bucureșteni vor face un 
antrenament comun cu sportivii gălățeni, 
iar duminică dimineață se vor întrece în 
cadrul concursului demonstrativ. Vor evo
lua, printre alții, următorii sportivi : VI. 
Morarii, A. Șoptereanu, Em. Voicu, C. Geor
gescu M. Zagh&r, Al. Boia, Măriuca Ro
taru, Anca Trohaul, Marina Maria, Moni
ca Dimencu, Gabriela Tămăuceanu ș.a.

m spate: Anca Isbășoiu (S.S.E. nr. 1) 
1:32,1; 100 m bras :’Cristina Stănescu 
(Dinamo) 1:29,0; 100 m fluture: Anca 
Isbășoiu 1:38,6; 100 m liber: Viorica 
Petcu (S.S.E. nr. 2) 1:18,0.

în clasamentul pe echipe primul loo 
a fost cucerit de Clubul sportiv școlar, 
urmat de Dinamo.

• De un frumos succes mobilizatoric 
s-a bucurat și concursul republican de 
primăvară desfășurat la bazinul acope
rit din Oradea. Cîștigătorii probelor i 
SENIORI: 200 m bras: A. Muth (Cri- 
șul) 2:50,8; 200 m spate: T. Spingold 
(Crișul) 2:49,8; 400 m mixt: D. Oros 
(S.S.E.) 6:00,2; 100 ni spate: T. Spin
gold 1:15,2; 400 m liber: N. Rujinschi 
4:59,2; 4x200 m liber: Crișul (Muth, 
Rujinschi, Covaci, Spingold) 9:48,0; 
100 m bras: A. Muth 1:16,8; 4x100 m 
liber: Crișul (Muth, Covaci, Spingold 
Rujinschi) 4:12,4; SENIOARE: 100 m 
bras: Ecaterina Vereș 1:42,7; BĂIEȚI: 
100 m fluture: Vasile Cui (S.S.E.) 
1:43,5; 100 m spate: P. Schwartz (S. 
S.E.) 1:38,7; 100 m liber: A. Harabula 
(S.S.E.) 1:28,1; FETIȚE: 100 m spate: 
Gabriela Toncz (S.S.E.) 1:33,6; 100 m 
liber: Ecaterina Crevate (S.S.E.) 
1:25,7; 4x100 mixt: S.S.E. (Eleonora 
Cui, Rozalia Vereș, Gabriela Toncz, 
Ecaterina Crevate) 6:33,1.

DE LA I. E. B. S.
• Pentru cuplajul interbucureștean 

de fotbal STEAUA — PROGRESUL 
și RAPID — DINAMO din 8.III.a.c. 
de pe stadionul „23 August" biletele 
s-au pus în vînzare la casele obișnui
te și aniume : str. Ion Vidu, agenția 
Pronosport, cal. Victoriei nr. 2, agen
ția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele 
„23 August", Republicii, Dinamo și 
Giulești.

Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport, cal. Victoriei nr. 2, vînd și bile
te pentru faza de zonă a campiona
tului R.P.R. de box — juniori — de 
astăzi de la sala Floreasca.

• Patinoarul artificial din parcul 
„23 August“ este deschis pentru pa
tinaj public azi orele 17—19 și dumi
nicii orele 10—13 și 15—17.

• Asociațiile sportive sînt înștiința
te că s-a prelungit pînă la 15.III.a.c. 
termenul de încheiere a contractelor 
pentnu rezervarea de bilete la jocuri
le de fotbal de pe stadioanele „23 Au
gust" și Republicii.

Duminică, in Capitali

Primul concurs al etapei finale 
a campionatului republican

Inaugurat la 1 decembrie 1963, cam
pionatul republican individual de tenis 
de masă pe anul 1964 și-a desfășurat 
pînă acum etapele pe asociații, raioane 
și regiuni, iar sîmbătă și duminică 
este programat în Capitală primul 
concurs al etapei finale. La aceste în
treceri vor lua parte campionii (băieți 
și fete) regionali cu excepția regiuni
lor Oltenia (de unde vor participa doi 
jucători), Banat (4 băieți și 2 fete), 
Crișana (2—2), Cluj (4—2) și orașul 
București (8—5).

Jocurile încep azi în sala de la sta
dionul Republicii de la ora 9 și ora 
17, iar mîine de la ora 9. Se va juca 
sistem turneu pe patru grupe la băieți 
și trei grupe la fete. Cîștigătorii gru
pelor se vor califica pentru următoa
rele patru concursuri ale etapei finale.

★
Campionatul Capitalei contînd ca 

fază orășenească a campionatului re
publican individual s-a desfășurat cu 

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE

O producție a studiourilor mexicane

DEZRĂDĂCINATII
■I

cîteva zile în urmă. Concursul a rei 
nit 116 jucători și 26 de fete. Ia 
cîteva rezultate mai importante: simp: 
fete, semifinale: Viorica lvan — Ca 
stanța Dinu 2—0, Doina Zaharia - 
Erna Max 2—0, finala: Doina Zah 
ria (Progresul) — Viorica Ivan (Pr 
greșul) 2—0, simplu băieți, semifinal 
Andronache — Tudor Pavel 2—1, Ic 
Iulian — Lăzărescu 2—1, finala :Ai 
dronaclie (Triumf) — Ion Iulian (Pr 
greșul) 2—1, dublu fete, finala: V 
leria Velin, Erna Max (Spartac) • 
Doina Zaharia, Viorica Ivan (Progr 
sul) 2—1, dublu băieți, finala: Via 
Băcioiu (MTTc) — Săndulescu, L 
zărescu (MTTc) 2—1, dublu mixt, 1 
nala: Valeria Veliu, Săndulescu (Spa 
tac, MTTc) — Viorica Ivan, Tudor P 
vel (Progresul) 2—0.

Cu acest prilej au ieșit în eviden 
o serie de elemente tinere și talenta 
ca Viorica Ivan, Ion Iulian, Tudor P 
vel, Vlad, Constanța Dinu ș. a.

SC
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De 8 martie
Săritoarei în. lungime 

Gabriela Radulescu
De ziua ta, cum se cuvine 
Vom face loc aci urării: 
Sărind din ce în ce mai 

bine
Sa treci de pragul... 

consacrării I

I. COZMIN

In echipa de hochei pe 
gheață Steagul roșu Bra
șov au lost aduși ca 
„întăriri', în ultimul mo
ment, mulți jucători noi

Nu se-nțeleg ? Să eu ne mire. 
Eu îi și scuz într-o privință; 
In loc să facă pregătire 
Abia făcură... cunoștință 1

In turneul de selecție la 
box s-au dat numeroase 
decizii eronate.

Cum selecția nu-i rea, 
Ne-am gindit adeseori 
Că-ai fi bine-așa ceva
Și pentru... judecători 1

1. CHIVU

In meciul cu I. Grăjdea- 
nu, din cadrul turneului 
de selecție, boxerul E. 
Ianovici s-a ascuns tot 
timpul după mănuși.

Vinovatul, fără preget. 
Se ascunde după deget. 
Dar mcrtale ce făcuși
De le-oscunzi... după mănuși?

'L.chipc de fotbal Progre
sul din categoria A a 
lost eliminată din „Cupa 
R.P.R.' de Flacăra roșie 
bucurești din categoria C.

Când s-a terminat tribuna 
Șî-o fi spus pe drept așa : 
— Fotbalul bu totdeauna 
Se învață de la... A 1

în turneul de selecție 
pe categorii, boxerul 
M. Bâloiu (Buc.), deși 
a fost superior clujea
nului A. Murg, juriul 
l-a declarat învins.

Se mai intsmpîă și așa 
Cu puglltștîl, uneori : 
Oricît de bine ar boxa. 
Ei nu trec de... judecători.

V. D. POPA

SCHIMB DE...
LOCURI

Franțois Daenen, fos
tul portar al reprezentati
vei belgiene de fotbal, a- 
juns ia 42 de ani, joacă 
acum... centru înaintaș la 
F. C. Esncux, un mic club 
din provincie.

'— După ce am oprit 
atîtea goluri — a decla
rat el — mă amuză să în
scriu și eu cîteva]

ION STAMATE. CBA10VA. 
Adversarul dv. a încercat 

să facă „rocada1' în timp ce 
„tura" sa se alia „în bălaia" 
unei piese a dv. și v-ați... 
opus, lucru care a dus la 
întreruperea partidei. Se în
tâmplă 1 De altfel, să știți de 
la mine că jocul de șah iară 
supărări și împăcări n-are 
Bici un farmec 1 Referi ier la 
problema ridicolă, ați gre
șit însă : numai „regele" 
n-are acest drept. „Tura", 
da 1

PUIU REGAN BUCUREȘTI, 
lalanda Balaș a devenit pen
tru prima oară recordmană 
mondială la 14 iulie 1958. 
sărind 1,75 m în cadrul u- 
nui concurs care a avut Joc 
la Euruireșii. Pină aiunci re
cordul mondial feminin la 
săritura în înălțime fusese 
deținut de atleta engleză 
Thelma Hopkins cu perfor
manța de 1,74 m.

DAN CAPRUCIU, GALAȚI. 
Am reținut „propunerea bi
rocratului'* pentru apărarea 
porții echipei favorite 3

Cu ideea raea aleasă 
Nu mai dai vină pe soartă : 
„Să nu intre mingea-n plasă 
Dacă n-are bon de... poartă"!

TUDOR CIOB ANU, DARA
BAN. 1. Voleibalista Doina 
Ivăuescu <w»'e soția fotbalis
tului Traian Ivânescu. 2. 
Mircea David, fostul portar 
al „naționalei" noastre de 
fotbal, este membru al cole
giului de antrenori. Sfera an
trenează echipa I.T.B. iar

i -HeMn Eiei
Sportivelor noastre frun

tașe, de 8 martie.

E clar că-n probe 
masculine, 

Avem în sportul nostru
— „stele”... 

Insă la multe discipline 
E pentru. . . Ele !

In atletism cunosc anume 
Sportivi cu performanțe

„grele“, 
Dar la ștachetă (chiar 

în lume 
E „1—0” pentru. .. E’e !
Și

Și
Și

Ei au „drive-uri", 
mingi rapide, 

rezultate frumușele. . . 
totuși văd că-n

„mari partide*
E „1—0” pentru. .. Ele !

Chiar Pardaillan, 
schimbînd florete, 

Cu noi, susțin c-o să 
se-nșele : 

Cum n-ar avea succes
la. . . fete, 

E „1—0” pentru. . . E’e 1

S-ar mai putea să se înșire 
Si alte-exemple. . .

feminine ; 
Dar îmi las loc să

mă inspire 
Si-Olimpiada care vine,

Cînd vreau să scriu
o poezie 

Cu strofa, doar puțin 
schimbată :

Tot „1—0“ deci să fie
Dar /pentru. . . NOI

de astă dată !

SIG. HOROVEANU, Iași

ajunul

premierei

La 8 martie se

—— Șâ ca un omagiu adus ZILEI F KMEII. măcar 
azi, va rog.su lisați deoparte jocul prea... bărbătesc!

Desen de AL: CLENCIU

Lengheriu răspunde de suc
cesele și mal ales de... in
succesele echipei Chimia 
Făgăias. 3. Rapid și Dinimo 
București s-au întîJnît pină 
acum de 28 de ori în cadrul 
campionatului. De 13 oii a 
câștigat Rapid, de 11 cri Di
namo, iar patru meciuri s-au 
terminai la c-galitale. Steaua 
și Progresul s-au întâlnit în 
campionat de 16 ori (Pro
gresul a promovat în „A" în 
1955). De 8 ori victoria a re
venit fotbaliștilor de la Stea
ua, de patru ori a învins 
Progresul, iar alte patru 
jocuri s-au terminat la ega
litate.

VASILE GEAMANU, TG. 
JIU. 1. La rugbr nu s-as» or
ganizat niciodată campiona
te europene sau mondiale, 
în ansamblul ițzuțtateioi. se 
pare că Noua Zeelandâ s-ar 
situa pe locul iutii în lume 
în această disciplină spor
tivă. 2. „Oaie nu era moi 
bine ca Țiriac, renunțînd la 
hochei pe gheață să se o- 
cupe numai de tenis și să 
devină astfel o rachetă de 
valoare europeană La a- 
ceas'.ă întrebare Țiriac <w 
putea răspunde mai bine 
dacii... I-on Poștașii.

EMILIA MUREȘAN, salaria
tă la C.l.L. BLAJ. Vă înțeleg 
bucuria și vă felicit pentru 
frumoasa victorie repurtată 
de echipa dv. asupra Petro
lului, în „Cupa R.P.R.". în 
ceea ce privește „mărțișo
rul" pe care-1 oferiți Petro
lului, nu ni se pare îndea-

llllFetele lui Frățilă

i fotbalul...
(SCHIȚĂ UMORISTICĂ)

Asta

ÎNTRE NOI BĂRBAȚII

Clasa a VlII-a B se găsea 
la ora de matematică. De 
la catedră, profesorul, un 
om în vîrstă, cu ochelari pe 
nas, numea, din cînd în 
cînd, după catalog, cîte un 
elev. Era de față și un in
spector școlar. Se părea că 
totul decurge normal, mai 
ales că cei care ieșeau la 
tablă se dovedeau a fi buni 
matematicieni. Un ochi ager 
însă ar fi observat că în 
sală se petrecea totuși ceva.

Pe fiecare dată cînd pro
fesorul începea să caute cu 
degetul în catalog, elevii, 
toți, pînă la unul, așteptau 
cu răsuilarea tăiată numele 
care urma să fie rostit. De

ne-am înțeles : 
de la școală îi

— fie ci 
eîiid vii 
spui nvdmei că mîine la 
prîns^. ședință cu pă- 

rinții...
Des^i^e S. NOVAC 

dispută ju^Lturile restanță.

căjuus de reușit. Și poate 
ploseștenii nici n-au nevoie 
de unui nou. își vor aminti 
toată viața de cel primit ia 
Blaj 1

LUCIAN BUSDOIU, CRAIO
VA. 1. Fotbalistul Anghel 
Vasile nu joacă nicăieri in 
momentul de țață. 2. „Ca 
să poți deveni aibițru de 
fotbal este absolut necesai 
să fi activat ca jucăjor în- 
ti-o echipă ?' Nu 1 Singurul 

■ lucru obligatoriu este să cu
noști... regulamentul. Și mai 
ales să știi să-l aplici. 3. 
La Olimpiada de la: Roma 
săritura cu prăjina a tos*, 
câștigată de Don Brdgg cu 
4,70 m.

MARA TITUS, TIMIȘOARA.
1. Wilma Rudolph n-a fost 
căsătorită cu Cassius Clay.
2. Ion Pârcălab s-a născut 
în București la 5 noiembrie 
1941. Începuturile sale fotba
listice : la Tinărul dinamo- 
vist și la Dinamo 6.

N. STANESCU. BUZĂU. Ce
lebrii fotbaliști brazilieni, 
Pele și Garrîncha au fost 
decretați — simbolic — «pa
trimoniu național**. înțelegi»- 
du-se prin aceasta că Bra
zilia nu poate renunța la ei, 
ca. la alți jucători care 
au luat drumul Europei.

ION P0STAȘU

patru ori au răsuflat ușu
rați. Chiar și cel care era 
invitat să treacă la tablă, 
avea în ochi o zvîcniie de 
bucurie de ,parcă și-ai fi 
spus : „Am scăpat și de
data asia 1' A cincea oară, 
însă, s-a întîmplat lucrul de 
care se temeau aiît de mult

Vocea proiesorului avu de 
astă dată rezonanța unei 
sentințe : „Să treacă la ta
blă elevul Vasiliu Mugur'. 
Pentru cîteva clipe clasa se 
transformă într-o expoziție 
de sculpturi în marmură ; 
numai cîteva clipe, pentiu 
că în cele care au urmat 
ea fu cuprinsă de un frea
măt. dar și acesta -abia per
ceptibil. Fiecare din cei do
uăzeci și patru de elevi, pie- 
zenți la această oră, cău
ta cu coada ochiului sal
varea la vecinul din dreapta 
sau din stingă. „Am spus să 
treacă la tablă elevul Vasi
liu*. Vocea profesorului îi 
lovi parcă în moalele ca
pului. Toți își îngropară pri
virile în dușumea. Toți ? 
Nu ! Din ultima bancă se 
ridică un elev. Răspunse 
„prezent* cu o voce ca de pe 
celălalt tărîm, ieși din bancă 
cu mișcări de autorrat și se 
îndreptă buimac spre tablă. 
Ceilalți îi urmăreau cu pri
virile. Dar ce priviri 1 ? 1 ? 
Un conglomerat bizar de ui
mire, recunoștință, admira
ție, teamă, dezaprobare... 
Cînd cel care răspunse la 
numele de Vasiliu Mugur 
puse mina pe cretă, inspec
torul interveni

— Cum te cheamă ?
Creta se iăcu țăndări pe 

dușumea... Cel vinovat se 
întoarse. Sîngele i se îngră
mădise tot în obraji. Spuse 
aproape șoptit.

— Pîslă Emil...
— A fost numit Vasiliu Mu

gur. De ce ai ieșit dum
neata ?.

— ... î

ȘTIATI CĂ...
...fostul campion olim

pic la triplu salt, brazi
lianul Adehmar Ferreira 
da Silva (Helsinki — 
16,22 și Melbourne — 
16,35 m) a îmbrățișat ca
riera diplomatică ? tn pre
zent el deține funcția de 
atașat cultural la ambasa
da Braziliei din Lagos, 
capitala Nigeriei.

...un trăgător de la 
proba de armă calibru 
redus 3x40 focuri, ridică 
pușca de circa 600 de 
ori intr-un concurs, ceea 
ce echivalează cu 3.600 
kg ?

...pentru a se desfășu
ra in bune condițțuni un 
concurs de amploare la 
tir, este nevoie nu-

Clay este în ofensivă, dar, după cum se vede, lovitura este dată cu mănușa 
deschisă

— Viei să iăspunzi ?
— Știți... la ora asta se 

joacă .. pe Giulești... Rapid 
cu Levski Sofia și Mugur 
(coiectîndu-se) elevul Vasi
liu n-a rezistat. Am promis 
să facem totul ca să nu i 
se treacă absența în cata
log... E cel mai bun fotba
list din clasă... Joacă tot la 
Rapid, la juniori. Pentru o 
absentă în catalog l-ar sus
penda o lună de zile de la 
antrenamente... Asia-i, tova
rășe inspector... Știm, ne 
dăm seama că am greșit... 
Inspectorul îl întrerupse :

— Bine 1 Bine 1 Problema 
se va discuta în cadrul co
lectivului dumneavoastră. Un 
singur luciu trebuie să știți: 
n-ați procedat cinstit.

In cancelarie, inspectorul 
îi atrase atenția profesoru
lui că nu-și cunoaște elevii. 
Peste fața ultimului trecu o 
umbră de ezitare. Pînă la 
urmă însă, ca și cum s-ar fi 
hotărît să mărturisească cine 
știe ce taină, spuse.

— De fapt nu eu sînt pro
fesorul lor titular. E un co
leg de-al meu... tînăr, de- 
abia ieșit din facultate. M-a 
rugat să-l înlocuiesc... Știți... 
tot cu meciul. Mi-a spus că 
n-ar fi liniștit o săptămînă 
întreagă dacă ar lipsi de 
pe stadion. E un rapidist in
corigibil... Inspectorul se 
gîpdea în altă parte (poate 
tot la meci). Apoi, confi
dențial, se destăinui și el:

— Aveți noroc că cel care 
trebuia să vină în inspecție 
nu sînt eu ci un coleg de 
al meu. E nelipsit de l-a me
ciurile Rapidului de cîteva 
zeci de ani... Cum s-ar spu
ne i-a albit părul pe Giu
lești. M-a rugat, l-am înțe
les și iată că l-am înlocuit. 
Ce să-i iaci ? Asta-i fot
balul...

GRIGORE TOLOACA
Alba-Iulia

mai pentru o singură 
probă, cea de armă 60 
focuri, de... 160 de ar
bitri?

lată cîteva „completări" 
la cronica meciului Son
ny Liston—Cassius Clay:

• Sonny Liston are 
29 sau... 31 de ani. De 
ce „sau" ? Pentru că el 
declară că s-ar fi năs
cut la 18 mai 1934, în 
timp ce marna sa susține 
■că s-a născut la 8 iunie 
1932. Cassius Clay a îm
plinit 22 de ani la 17 ia
nuarie. Cassius Clay este 
mai înalt: 1,90 m față

Cititorii vor inclina de
sigur să creadă că e 

i vorba de Titi Frățilă, cu
noscutul înaintaș al echi
pei de fotbal Dinamo 
București. E prea de
vreme ca subiectul din 
titlul materialului să-l vi
zeze pe el. Poate peste 
cițiva ani...

Doina și Cecilia Frățilă înaintea primului start 
„oficial*6

Doina și Cecilia, „eroi
nele" microreportajului 
nostru, sînt fetițele altui 
cunoscut sportiv, al unui 
maestru în alunecarea pe 
schiuri: Dumitru Frățilă, 
de nenumărate ori com
ponent al lotului repu
blican,, actualmente an
trenor al iotului feminin 
de schi.

Tradiția sportivă a fa
miliei este continuată. 
Probabil că peste cițiva 
ani, schiul nostru feminin 
va avea și el două su
rori „a la Goftschei".

Începutul este cit se 
poate de promițător. Doina 
a „ieșit" pe pîrtie înainte 
de a împlini 3 anișori iar 
Cecilia la 4 ani.

Le-am întilnit in urmă 
cu cîtva timp pe cele 
■două „schioare" pe cla
sica pîrtie a Clăbucetu- 
lui, pe care tăticul lor a 

FATĂ ÎN
u

FATĂ
de 1,85 m cît măsoară 
Liston. Pentru Liston, 
cîniarul a arătat 98,883 
kg, iar pentru Clay 95.520.

cîntar. Clay s-a dedat 
la o serie de bufonerii,., 
ceea ce i-a atras o amen
dă de 2.500 de dolari.

• Cel mai „ieftin" loc 
a costat 20 de dolari. Cel 
mai scump. în „loja de 
aur“, 250 de dolari!

• Foile de arbitraj au 
arătat următoarea siiua- 

încercat atâtea și atâtea 
satisfacții sportive. Aveau 
o ținută de veritabile spor
tive, de parcă se născu
seră pe schiuri. Se pre
zentaseră la concursul 
pentru cei mai mici schi
ori organizat de către 
Școala sportivă de elevi 
din Predeal. Antrenor 

principal — prof. Ion 
Stoica, iar secund.... 
mămica, de asemenea, o 
bună schioare.

Cit privește materialul 
sportiv, cele două mici 
schioare n-au avut pro
bleme : s-a lucrat cu 
multă grijă pentru schi- 
urile lor... liliputane, mai 
ales ca printre executanți 
se afla chiar Dumitru 
Frățilă.

Despre rezultatele teh
nice ale Doinei și Ceciliei, 
altă dată. Deocamdată am 
vrea să vă spunem că 
micile noastre eroine au și 
început să dezlege tainele 
slalomului și ale „cristia
nelor" și că oricum nu sînt 
ultimele în ce privește 
tumbele pe pîrtie...

AL. T

ție pînă la sfîrșitul celei 
de a Vl-a reprize, care 
avea să fie și ultima, 
Liston nemai reluind 
lupta : arbitrul de ring 
Felix a indicat punctajul 
general de 57—57, în 
timp ce membrii juriului 
„au văzut" astfel meciul: 
Lovett—Liston 3 reprize, 
CLay două și o repriză 
egală. Punctaj: 58—56
pentru Liston : Jakobsson: 
Clay. 4 reprize, Liston o 
repriză și un rund egal. 
Punctaj 59—56 pentru 
Clay. Ceilalți arbitri au 
acordat avantaj pentru 
Clay in reprizele 1 și 6 
și avantaj pentru Liston 
în repriza a V-a.

• Arbitru] de ring a 
folosit un microfon ori 
de cite ori a avut de 
spus ceva unuia dintre 
boxeri în legătură cu des
fășurarea luptei, evitând 
astfel... riscul de a nu fi 
auzit bine de Liston sau 
de Clay. în același timp, 
prin transmiterea comen
zilor la microfon, specta
torii au avut senzația că 
se află și ei în mijlocul 
ringului, urmărind de-a- 
colo intilnirea.

• După meci, antreno
rul lui Clay, Angelo Dun
dee, a declarat: „Nu
cred că va avea loc — 
cel puțin în viitorul a- 
propiai — un meci re
vanșă, întrucît Clay tre
buie să-și satisfacă _ în 
curî-nd serviciul militar".

rog.su


Primele rezultate ale finalelor campionatului 
republican de patinaj artistic

Răsfoind presa străină

Patinoarul artificial din parcul spor- 
tiv „23 August" găzduiește, începînd 
de ieri, finalele campionatului repu
blican de patinaj artistic (joi nu s-a 
putut da startul în campionat din cau
za 'condițiilor atmosferice nefavora
bile). Pînă în prezent au avut loc în
trecerile la juniori și junioare cat. I 
și a Il-a, la figurile de școală, care 
reprezintă de fapt baza patinajului 
artistic. Spre satisfacția generală, ma
rea majoritate a sportivilor au dove
dit o bună pregătire, reușind să în
scrie pe gheață, cu siguranță și 
exactitate remarcabilă, figurile trase 
la sorti.

Dintre patinatorii care s-au eviden
țiat în mod deosebit la „impuse" men
ționăm pe Marilena Ciubucă (Steagul 
roșu Brașov) și Cristina Oană (Di
namo București) — la junioare II, pe 
Cristina Formagiu și Letiția Păcuraru 
{Dinamo București) — la junioare I 
precum și pe Sandu Dragoș și Nico
lae Bellu (Unirea București) primul 
ia juniori II iar cel de al doilea la 
juniori I.

In cursul dimineții de azi vor intra 
în concurs — pentru figurile impuse 
— seniorii și senioarele, după caie în
trecerile la ’figurile de școală vor lua 
sfîrșit.

lată primele clasamente: JUNIORI 
II : 1. Sandu Dragoș (Unirea Bucu
rești) 303,0 puncte; 2. Eugen Tăujan 
(Dinamo București) 275,2 p; 3. Lucian 
Gheorgheci (Știința Cluj) 273,5 p; 4. 
Dan Săvescu (Voința Brașov) 263,6 
p; 5. Desideriu Czeisner (Voința Bra
șov) 260,7 p; 6. Sorin Mocanu (Dina
mo București) 261,8 p; 7. Lucian Mareș 
(Știința Cluj) 249,5 p; 8. Bică Vaier 
(Steaua București) 244,1 p; JUNIOA
RE II: 1. Marilena Ciubucă (Steagul 
roșu Brașov) 330,3 puncte; 2. Cristina 
Oană (Dinamo Bu'irești) 298,8 p; 3. 
Constanța Ionescu (Dinamo Bucu
rești) 288,6 p; 4. Anda Mincă (Dinamo 
București) 282,9 p; 5. Anca Olteanu 
(C.S.M. Cluj) 275,1 p. 6. Ileana Carp 
(Unirea București) 268,8 p; 7. Adrian 
Turcu (Știința București) 265,8 p; 8. 
Cornelia Kovendi (C.S.M. Cluj) 248,7 
p; 9. Ingrid Unterfinger (Voința Bra
șov) 249,9 p; 10. Magda Gheorghiu 
(0,’oința Brașov) 251,1 p; 11. Rodica

una dintre speran-Cristina O ană,
țele patinajului nostru artistic 

Foto : T. Roibu

(Urmare din pag. 1)

Ce s-a întîmplat în Italia

Ca urmare a faptului că dopingul a- 
junsese o adevărată plagă a fotbalului 
italian, tot mai multe echipe și jucători 
folosind aceste substanțe „stimula
tive", federația italiană de specialitate 
a luat o serie de măsuri pentru a 
pune capăt acestei practici, pentru a 
elimina dopingul din practica echi
pelor. Una din aceste măsuri este și 
controlul medical inopinat făcut în 
ziua meciului unei echipe sau alteia. 
O echipă din Genova care a refuzat 
să se prezinte în fața comisiei medi
cale după terminarea unui meci, a fost 
amendată cu 3 milioane de lire italie
ne iar jucătorii au fost suspendați pe 
mai multe săptămîni.

Pentru ca controlul medical să fie 
eficient, firește, nici una din echipe 
nu trebuie să știe cînd îi va veni rîn- 
dul să fie controlată. în această di
recție, comisia medicală, este obligată 
să păstreze cel mai strict secret.. Zia-

Dida (Unirea București) 237,5 p; 12. 
Sabina Morres (Steagul roșu Bra
șov) 207,9 p; 13. Mariana Kloechner 
(Voința Brașov) 200,7 p; 14. Marica 
Ncdeczki (Steagul roșu Brașov) 176,0 
p; JUNIORI I: 1. Nicolae Bellu (Uni
rea București) 419,1 puncte; 2. Ște
fan Moldovan (Știința Cluj) 390,9 p; 
3. Mihail Stoenescu (Dinamo Bucu
rești) 383,1 p; 4. Radu Marinescu (Di
namo București) 372,8 p; 5. Radu Io- 
nescu (Voința Brașov) 389,0 p.

JUNIOARE I: 1. Cristina Formagiu 
(Dinamo București) 432,9 puncte, 2. 
Gabriela Manta (Dînamo București) 
394,9 p; 3. Păcuraru Letiția (Dinamo 
București) 322,4 p. 4. Eva Mikulici 
(Voința Brașov) 389,4 p; 5. Rodica 
Cărpinîșan (Voința Brașov) 363,6 p; 
6. Lelia Constanda (Voința Brașov) 
264,4 p.

GH. ȘTEFANESCU

Au fost desemnați primii campioni 
republicani de schi pe anul 1964

La slalom special un învingător nescontat; Nicolae lovici
POIANA BRAȘOV 6 (prin telefon). 

Finalele campionatelor republicane de 
schi, găzduite joi și vineri pe pîrtiile 
din Poiana Brașov și de pe Postăvar, 
s-au desfășurat pe o vreme capricioasă. 
Uneori a nins, alteori a fost ceață și 
din cînd în cînd s-a și înseninat. Ză
pada a oferit și ea condiții variate, mai 
ales concurenților din probele de sla
lom special și slalom uriaș, în care 
porțiunile cu zăpadă au alternat cu 
cele de gheață.

Rezultatele întrecerilor au fost cele 
așteptate, cu excepția probei de slalom 
special în care Nicolae lovici. de la 
Steagul roșu Brașov, a ralizat o sur
prinzătoare,' dar meritată victorie. Ni
colae lovici a mai cucerit titlul de cam
pion la slalom în anul 1959.

Rezultate: JOI, SLALOM URIAȘ 
SENIORI: 1. K. Gohn (Dinamo Bra
șov) 2:37,3; 2. C. Tăbăraș (Carpați Si
naia) 2:38,6; 3. P. Clinei (Carpați) 
2:42,1; 4. N. Pandrea (Știința-Politeh- 
nica Brașov) 2:42,2; 5. I. Zangor (Casa 
Armatei Brașov) 2:43,7; 6. Gh. Văearu 
(Dinamo) 2:44,6; SENIOARE: 1. Ilona 
Micloș (Dinamo) 1:48,6; 2. Edith Șu
teu (A. S. Armata) 1:51,2; 3. Ana Ver- 
nescu (Voința) 1:56,0; 4. Liana Ble
bea (Luceafărul Brasov) 1:57,4; FOND 
30 KM SENIORI: 1. Dinu Petre (Di
namo) lh 54:28,0; 2. Gh. Vilmoș (Di-

namo) lh55:06 0; 3. St. Drăguș (A. S. 
Armata) 1 h 56:07,0; 4 Gh. Cimpoia (A. 
S. Armata) lh56:35.0; 5. Al. Zangor 
(A. S. Armata) lh59:38.0; 6. Gh. Cincu 
(A. S. Armata) lh59:52.0; 10 KM SE
NIOARE: 1 Marcela Leampă (Dinamo) 
47:14,0; 2. Doina Boboc (Tractorul) 
49:35,0; 3. luliana Matei (Dinamo)
49:45,0; 4. Rodica Șindilaru (Știința) 
53:09.0; 5. Ecaterina Șupeală (Carai- 
manul Bușteni) 56:06,0. VINERI, SLA
LOM SPECIAL SENIORI: 1. N. lovici 
(Steagul roșu Brasov) 112,9 (60,1 + 
52,8); 2. N. Pandrea 113,1 (59,94-53,2);
3. C. Tăbăraș 113,9 ( 59,74-54,2); 4. 
P. Clinici 114,4; 5. K. Gohn 114,9; 6. 
Gh. Bălan (A. S. Armata) 119,1; SE
NIOARE: I. Ilona Aticloș 86,6 ( 46,94- 
39,7); 2. Mihaela Stoenescu (Voința) 
88,7 (46.94-41,8); 3. Edith Șuteu 99,1;
4. Liana Blebea 106,6.

Campionatele republicane continuă 
după următorul program: sîmbătă: șta
fetele 3x5 km senioare și 3x10 km 
seniori, coborîre senioare, sărituri spe
ciale pentru juniori; duminică: fond 15 
km seniori, 5 km senioare, coborîre se
niori, sărituri speciale _pentru seniori.

Prof. DRAGOȘ HADIRCA

Ma-Kontvainiș,
Lebedev, Usenko,

Reznikov, Zelenkov, 
tejinskas, Terțvadze, 
Zdorenko.

Arbitrii : suedezul 
tru, danezul Jensen și cehoslovacul 
Macek la porți.

începem noi jocul, dar Mozer ra
tează și imediat, în min. 2, Ușenko 
deschide scorul, după o lovitură de 
la 9 m : 0—1. Se joacă extrem de pru
dent, mai ales în apărare, astfel că 
timp de 5 minute nu se mai înscrie 
nimic, deși Ivănescu are o situație 
bună în min. 3, iar în min. 6 Terț
vadze și apoi Mozer nimeresc bara. 
Cei care înscriu sînt din nou jucă
torii sovietici, prin Lebedev în min. 8 
și scorul devine 0—2. Urinează cîteva 
acțiuni ale echipei noastre, dar șutu
rile Iui Iacob, Gruia și Mozer nu-și 
ating ținta. în min. 12 însă, ea reu
șește nu numai să rednică handicapul, 
dar să și egaleze. Ivănescu a marcat 
in min. 12 și imediat Mozer, după o 
intercepție și un contraatac fulgeră
tor, a egalat.. Echipa noastră mai reu
șește o intercepție în min. 15, prin 
Mozer, care îl pune în poziție bună 
pe 1. Popescu și acesta înscrie : 3—2. 
în minutele următoare handbaliștii so
vietici reușesc să răstoarne rezulțatul, 
profitînd de cîteva neatenții ale jucăto
rilor noștri. Lebedev și Kontvainis în
scriu două goluri în același minut (16) 
și reprezentativa U.R.S.S. conduce cu 
4—3. Scorul evoluează mai departe 
foarte strîns : 4—4 (Gruia min. 17), 
4—5 (Terțvadze min. 18 din lovitură 
de la 7 m), 5—5 (Gruia min. 21), 5—6 
(Lebedev min. 22), 6—6 (Mnzer min. 
23), 6—7 (Lebedev min. 26). în acest 
moment al partidei, Redl apără o lo
vitură de Ia 7 m. executată de Terț
vadze (min. 27), pentru ca un minut 
mai tîrziu Hnat să egaleze la 7—7. în 
ultimele secunde însă, din nou Lebedev 
asigură conducerea echipei sale : 7—8.

/
REPRIZA ECHIPEI NOASTRE

i
în repriza a doua reprezentativa 

noastră a practicat un joc mai orga
nizat. Jucătorii au intrat pe teren mai 
relaxați și au respectat mai bine indi
cațiile tactice, avînd o comportare mai 
bună, mai aproape do valoarea și de 
posibilităților lor reale.

Inițiativa ne-a aparținut de la în
ceput și chiar în min. 31 Iacob a ega
lat. Timp de 11 minute jocul este do
minat de noi și reușim să luăm con
ducerea : 9—8 (Mozer min. 35), 10—8 
(Moz.er din nou, min. 36), 11—8
(Nodea min. 38). Fapt important de 
subliniat este că echipa a reușit să 
urce scorul la 11—8 într-un moment 
în care era în inferioritate numerică :

Janerstam la cen-

în 4 jucători <le cîmp ! (Iacob și Oțe- 
lea erau eliminați pe cîte 2 minute). 
După ce Lebedev mai înscrie un gol 
în min. 39, Costache Mircea II, exce
lent anagajat la semicerc de Ivănescu, 
urcă scornii la 12—9 (min. 42). Se părea 
că echipa noastră se va detașa din 
acest moment. Dar cîteva clipe de nea
tenție, precum și faptul că I. Popescu 
și Oțele-a ratează două aruncări de la 
7 m. (min. 45 și 47), aduc o neaștep
tată răsturnare de rezultat : 12—10,
12—11 și 12—12 (min. 48) ! în final 
însă, jucătorii noștri se regăsesc și reiau 
conducerea, pentru a nu o mai pierde 
pînă la sfîrșit: 13—12 (min. 50: Oțe- 
lea), 14—12 (min. 52 : Mozer), 15—12 
(min. 54: Oțelea), 16—12 (min. 55: 
Mozer), 16—13 (min. 57 : Matejinskas) 
și 16—14 (min. 58 : Lebedev).

Și cu aceasta a luat sfîrșit un joc în 
care echipa noastră a luptat mult și cnj 
mare voință, contra unei formații care 
a jucat cu ambiție, punînd preț pe un 
rezultat favorabil.

rul francez „L'EQUIPE" arată însă c 
recent s-a descoperit un fel de „ser
viciu de spionaj" care are misiunea de 
a înștiința din timp o echipă sau alta 
asupra datei Ia care va fi supusă con
trolului medical, ceea ce face ca acest 
control să nu mai aibă nici un fel de 
valoare. Puse în gardă, echipele fie 
că evită folosirea dopingului în ziua 
cînd ar urma să fie supusă controlu
lui medical, fie că utilizează imediat 
după meci niște pilule care împiedică 
detectarea folosirii dopingului. Aceas
ta explică, desigur, și fenomenul înre
gistrat în ultimul timp și 
toate echipele au trecut cu bine 
menele anti-doping, că analizele 
fost... curate.

Existența acestui „serviciu de 
uaj“ a putut fi descoperită cu ocazia 
meciului Lazio-Bologna. Cum ? Jucă
torul Bulgarelli din echipa Bologna a 
telefonat de la hotel logodnicei sale 
pentru a o anunța că va întîrzia întru- 
cît urmează să se supună unui control 
anti-doping. De la acest telefon au 
plecat cercetările care au dus la con
cluzia că echipele italiene sînt înștiin
țate din timp asupra datelor cînd va 
avea loc controlul medical.

Bănuielile au căzut în primul rînd 
asupra medicilor sportivi, care, însă, 
își proclamă nevinovăția. Presa italia
nă se ocupă pe larg de acest scandal 
sportiv, dar deocamdată lucrurile au 
rămas învăluite în mister.

anume ca 
exa- 

au

spio-

ECHIPA JAPONIEI A FURNIZAT 
O SURPRIZĂ

ț
în continuare s-au întîlnit reprezen

tativele Japoniei și Norvegiei. Spre sur
prinderea generală, echipa japoneză a 
reușit să cîștigo cu 18—14 (9—4),

Dintre celelalte rezultate este de sub
liniat — tot ca o surpriză — meciul 
egal dintre Iugoslavia și R.F.G., 14—14 
(8—8). Iată și alte jocuri : Cehoslova
cia — Franța 23—14 (12—7), Suedia 
— Ungaria 15—8 (8—4).

întrecerile continuă sîmbătă :
Seria A : Iugoslavia — S.U.A. și 

R.D.G. — R.F.G
Seiria 

dia —
Seria 

slovacia
Seria

U.R.S.S.

„Statutul" francez anti-dopîng

Ziarul belgian „LES SPORTS" rela
tează că în Franța se află sub tipar un 
statut împotriva folosirii drogurilor 
de către sportivi. în acest ~aîut sînt 
cuprinse numeroase articole care pre
văd și munca comisiilor medicale spe
cial instituite pentru cercetarea spor
tivilor înainte și după concurs. Astfel, 
fiecare atlet sau sportiv poate fi exa
minat înainte sau după concurs, făcin- 
du-i-se examene de laborator — care 
să stabilească dacă a folosit sau nu 
așa numitele „stimulente". Statutul 
mai prevede numeroase articole care 
cuprind sancționarea sportivilor dove
diți a fi folosit dopinguri. Potrivit a- 
cestor măsuri, sportivii vinovați vor 
fi descalificați în concursul respectiv, 
li se va anula performanța stabilită 
(eventual recordul) și vor trebui să 
înapoieze premiile primite. Printre 
altele se prevede chiar deferirea lor. 
și a celor care au produs dopingurile 
în fața instanțelor judecătorești.

Tn Austria : se propune suspen
darea pe viață

Surorile Goitschel învinse
in campionatele Franței
PARIS 6 (Agerpres). — Campiona

tele de schi alpin ale Franței au în
ceput în localitatea Meribel

în prima probă, slalom special fe
mei, campioana olimpică Marielle Goit
schel, neînvinsă de la Jocurile Olim
pice, s-a clasat pe locul doi în timp ce 
sora sa Christine a ocupat locul patru.

Iată clasamentul: 1. Annie Fatnose 
1:14,90; 2. Marielle Goitschel 1:16,31; 
3. Madeleine Bochatay 1:16,71; 4. 
Christine Goitschel 1:17,78; 5. Florence 
Steurer 1:18,58.

FOT BAL PE G

B ; Ungaria — R.A.U. și Suo- 
Islanda.
C : Franța — Elveția și Ceho-
— Danemarca.
D : Romînia — Norvegia și 
— Japonia.

★
Partida Romînia — Norvegia va fi 

transmisă de postul de radio București, 
astă-seară în jurul orei 20.

Federația de ciclism din Austria — 
scrie ziarul „VOLKSSTIME" dip Vie- 
na — a emis recent un regulament 
care sancționează foarte aspru folosi
rea dopingurilor. Toți sportivii care 
folosesc asemenea substanțe sînt pasi
bili de suspendare din activitatea spor
tivă pe un an, iar în caz de recidivă, 
vor fi suspendați pe viață. Controlul 
asupra sportivilor poale fi efectuat de 
o comisie a federației austriece de ci
clism sau de o comisie de stat, spe
cial constituită. în 
nale, desfășurate pe 
controlul poate fi 
sportivilor din alte

cursele internați o- 
teritoriul austriac, 
făcut și asupra 
țări.

Scurte știri externe
• în turneul zonal de șah de la 

Moscova, înaintea ultimelor două run
de conduce marele maestru David 
Bronștein cu 6 p, urmat de Spasski 
6 p, Stein — 5,5 p, Holmov — 5 p.

• Intr-un concurs atletic de sală la 
Leningrad. Victor Kravcenko a realizat 
la triplu salt performanța de 16,06 m. 
Tn proba de 80 m garduri pe primul 
loc s-a clasat Nila Kulkova cu timpul 
de 11.2.

ÎN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"...

...s-a mai desfășurat un meci 
sferturile de finală. Echipa olandeză 
Eindhoven a dispus în primul joc de 
F. C. Zurich cu 1—0. In meciul re
vanșă de la 11 martie echipa Zurich 
poate spera la calificarea în semifi
nale. In urma jocurilor desfășurate 
pînă acum. Real Madrid și Interna- 
zîonale din Milano s-au calificat în 
semifinale. Borussia Dortmund este ca 
și calificată după victoria la scor ob
ținută la Praga cu Dukla (4—0). 
Programul semifinalelor va fi stabilit 
la 24 martie la Amsterdam, prin tra
gere la sor(i.

IN „CUPA CUPELOR"...

în
s-au calificat pînă...în semifinale ; 

acum Celtic Glasgow.
ieri la Istanbul, M.T.K. Budapesta a 

întîlnit în meci revanșă pe Fenerbahce. 
După ce în primul joc fotbaliștii ma
ghiari cîștigaseră cu 2—0, de data 
aceasta victoria a revenit fotbaliștilor 
turci cu 3—1 (1—0). Astfel se va des
fășura un al treilea joc la 18 martie la 
Frankfurt pe Main sau la Stuttgart 
(R.F.G.)

In sferturi, urmează să se mai dis
pute două meciuri revanșă : Sporting 
Lisabona - Manchester United (în tur 
1—4) și Olimpique Lyon - S. V. Ham
burg (în tur 1—1).

LOB
ÎN „CUPA ORAȘELOR 

TÎRGURI"...
...F. C. Koln a dispus în sferturile 

de finală de A. S. Roma cu 4—0 cali- 
ficindu-se în semifinale. Mîine, tot în 
sferturi, Valencia întîlnește Ujpesti 
Dozsa iar miercuri, Spartak Brno 
joacă cu F. C. Liege.

ÎN „CUPA EUROPEI"...
...reprezentativa Spaniei va juca 

miercuri la Sevilla cu reprezentativa 
Irlandei, în cadrul sferturilor de fi
nală (primul joc). Așa cum am anun
țat, în „sferturi" se vor mai întîlni 
R. P. Ungară cu Franța și U.R.S.S. 
cu Suedia. Danemarca este Ia ora ac
tuală prima calificată în „semifinale".

• După cum anunță agențiile de 
presă patinatorii vest-germani Marika 
Kilius și Hans Jurgen Baumler, cam
pioni mondiali la perechi, au hotărît să 
treacă la prolesionism.

• Joi seară, la Glaskow, boxerul 
profesionist de categoria muscă, sco
țianul Walter Mac Gowan, l-a învins 
la puncte Intr-un meci de 10 reprize pe 
campionul european la categoria cocoș, 
finlandezul Risto Luukkonen.

• Cea de-a doua ediție a campiona
tului masculin de baschet al Africii a 
început la Casablanca cu participarea 
selecționatelor din 10 țări. In prima 
zi a competiției, Izrael a învins Tunisia 
cu 53-51 (29-27) și R.A.U. pe Mali 
cu 95—59 (41—27).

(Agerpres)

Jucătoare romince de tenis de masă 
evoluează la Russe

Luni, mărfi și miercuri va avea loc 
la Russe (R.P. Bulgaria) o competiție 
internațională feminină de tenis de 
masă. In acest scop, mîine vor părăv 
Capitala Jucătoarele noastre Catrine. 
Folea, Eleonora Mihalca și Victoria 
Jandrescu,
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