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DUMINICĂ, CUPLAJ 
IN BUCUREȘTI

Returul campionatului 
categoriei A va fi inaugurat 
în Capitală printr-un cu
plaj interesant programat 
duminică. Jocurile vor avea 
loc pe stadionul Republi
cii după următorul pro
gram : ora 13.45 : RAPID 
— CRICUL ; ora 15,30 :
PROGRESUL — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA.
PROGRAMUL VOLEI
BALIȘTILOR ROMÎNI 

LA J.O.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd
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Reprezentativa masculi
nă a R.P. Romine va iu
ti ni la 13 octombrie for
mația U.R.S.S., la 14 Bra
zilia, la 15 R.A.U., la 17 
Olanda, la 18 Coreea de 
sud, ia 19 R. ~ ~~ 
la 21 R.S. < 
la 22 Japonia șt 
tombrie S.U.A.

Reprezentativa 
a țării noastre 
ne primul meci 
tombrie, cu Ud

15 R.A.U.,
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. P. Ungara, 
Cehoslovacă, 

la 23 OC-
feminină 

va susți- 
. __  ___  la 11 octombrie, cu U.R.S.S., lu

cind în continuare, la 12 
octombrie, cu Japonia, la 
13 cu Brazilia, la 19 cu 
R.P.D. Coreeană $i la 22 
octombrie, în ultima în
tâlnire, cu R.P. Polonă.
FINALELE CAMPIONA
TELOR REPUBLICANE DE
JUNIORI LA SCRIMĂ

Federația romînă de scri
mă a modificat, după cum 
urmează, datele finalelor 
campionatelor republicane rezervate juniorilor :

® vineri 20 
retă băieți

a sîmbătă 
floretă fete

& duminică spadă
«luni 23 martie: sabie
Toate finalele vor avea 

loc la București. Loc de 
desfășurare : sala Giu- 
leștl.
SIMPOZION CU ARBITRI 
BUCUREȘTENI DE RUGBI

Federația romînă de rugbi organizează, prin co
legiul central de arbitri, 
un interesant simpozion cu 
tema „Noutăți în interpre
tarea regulamentului jocu
lui de rugbi“.

Simpozionul va avea loc 
mîine, miercuri 11 martie, 
ora 19, la sediul consiliului 
orășenesc UCFS.

Sînt invitați toți arbitrii 
de rugbi din Capitală.

SUCCES!

RĂSPLATA MUNCII
Tineri sportivi distinși cu insigna „fruntaș

în întrecerea socialista pe unul 1961“

DUMITRU PANA ȘTEFAN BEJAN

Campionatul

mondial

de handbal în 7

Astă-seară luăm drumul înapoi spre casa noa
stră. In curînd despre viața de acolo nu vom 
mai avea numai veștile venite de departe, ca 

în aceste zile trăite la Paris. Romînului nu-i șade 
bine pribeag ; se simte la larg între ai lui, arînd 
ogorul, lucrînd fierul și cum mi se întîmplă de o 
viață întreagă, potrivind cuvintele.

Și apoi, în acest an, al 20-lea de cînd țara ro- 
mînească s-a eliberat, se petrec acolo multe, îneît 
e bine să-l trăiești acasă, să iei parte la 
cinstirea lui. Printre atîtea altele mi-au 
amintit de acest eveniment și sportivii, 
despre care aflu că o dată cu primăvara 
au pășit într-o mare întrecere. Acestor 
prieteni de totdeauna, dar mai numeroși 
acum ca oricînd, atleți și alpiniști, boxeri, 
luptători, gimnaști, pușcași și înotători le 
doresc succes, tinerețe veșnică, putere și 
celebritate.

martie : fio-
21 martie :

22 martie :

• ACTUALITATEA SPORTIVA
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R. P. ROMÎNĂ A ÎNTRECUT JAPONIA CU 36-12 (16-7) 
Șl S-A CALIFICAT PENTRU SEMIFINALE

Rominia — DanemarcaMiine

el a fost 
de maistru.

asociațiile 
din țara

Dumitru Pană 
este un exemplu în 
activitatea profe
sională. Muncitorii 
din atelierul me
canică - reductoare 
al uzinelor Vulcan 
îl apreciază, îi ur
mează exemplul.

Conștiincios, disciplinat, dornic 
să-și ridice necontenit cunoștin
țele profesionale, el nu precu
pețește nici un efort pentru a 
realiza lucrări de cea mai bună 
calitate. De curînd, 
promovat în funcția

Luptătorilor din 
sportive și cluburile
noastră le este cunoscut numele 
harnicului lăcătuș-mecanic. In- 
tîlnirile lui Dumitru Pană eu 
Mîliai Sultz, Petre Popescu, 
Simion Popescu au fost admi
rate, îndelung aplaudate. Anul 
trecut el a participat la campio
natul R.P.R. pe echipe reușind 
să aibă o frumoasă comportare.

Zilele trecute cîfid i s-a în
mînat insigna de „Fruntaș în 
întrecerea socialistă pe anul 
1963“, tovarășii lui de muncă 
l-au aplaudat cu multă însu
flețire.

Tn timpul liber, 
vrednicul muncitor 
Ștefan Bejan pre
gătește tineri 
xeri ai uzinei
can. Este un pasio
nat instructor vo
luntar.

Tn urmă cu 8 ani
pași în acest sport. Tși amintește 
cu plăcere de bucuriile victoriilor, 
dar și de învățămintele înfrîngeri- 
lor. Meciul cel mai „tare” ? Get 
în compania lui N. Linca, în 
finala de zonă a campionatului 
R.P.R. Acum și-a propus să 
crească un tînăr care să devină 
campion al țării. Sîntem con
vinși că nu va precupeți nimic 
pentru aceasta. Și că va reuși. O 
dovedește seriozitatea, pasiunea, 
munca sa avintată.

Pentru activitatea rodnică din 
producție montatorului Ștefan 
•Bejan i s-a înmînat de curind, 
în cadrul unei adunări festive 
a grupei sindicale, insigna de 
„Fruntaș în întrecerea socialistă 
pe anul 1963“.

AUREL CRIȘAN-ooresp.

Din frumuseții® patriei duminici

DE LA
la Praga:

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, DAN

PARDUBICE 9 (prin telefon). 
Cu tot frigul de la „Zimny Sta
dion”, câteva mii de spectatori 
au ținut să 
meci pe care echipa țării noas
tre l-a susținut în acest oraș. 
Formația R. P. Române a în
tâlnit cu acest prilej repre
zentativa Japoniei pe care a în- 
treout-o eu scorul categoric de 
36—12 (15—7).

Handbalîștii români s-au im
pus chiar din primele minute, 
deschizând scorul prin Mozer. 
în continuare, ei au juoat in
tr-un ritm rapid, au combinat 
spectaculos, au tras deseori de 
la distanță, realizând în cele 
din urmă o diferență aprecia
bilă. Deși în aoest meci au fost 
folosiți 3 jucători noi, randa
mentul formației noastre nu a 
scăzut ; ea a acționat în același 
ritm de-a lungul întregului meci.

asiste Ia ulțimțul

Formația japoneză a lăsat din 
nou o frumoasă impresie. Spor
tivii japonezi au manifestat 
multă îndemînaire în conduce
rea și pasarea balonului, au 
combinat rapid, punând adesea 
accent pe contraatac.

Arbitrul Schoof (R. D. Ger
mană) a condus corect următoa
rele formații :

R. P. ROMÎNĂ : Bogota» (Ta
le) — Mozer 4, Ivăneseu 7, 
CostacLe II 3, Nodea 3, Popescu 
3, Gruia 7, Oțetea 5 (4 din 7 
metri), la-cob 4 și Nioa ;

JAPONIA : Fukumoto-Takeno 
6, Higasi 2, Simibira 1, Nyi 1,

GÎRLEȘTEANU
Tagtiki 1, Suniihiro 1, Imei><o^ 
Kainla, Miyahara.

în -desohi-derea acestei
S-au î-ntîlnit formațiile 
și Norvegiei. Meciul a 
cea mai mare surpriză 
pionatului, deoarece la 
retor 60 de minute de 
bel a de marcaj 
de 13.—11 în 
giei ! Prima repr iză a fost echi
librată, handbalîștii sovietici 
a visul tin ușor avantaj (7—6). 
După pauză însă norvegienii au 
egalat (7—7) și apoi au preluat 
conducerea (8—7 în mia. 38) 
pe care nu au mai cedat-o pînă

partida 
U.R.S.S. 
produs 

a eam- 
sfîrșiiial 
joc, ta-

indica scorul 
favoarea Norve-

(Continuare in pag. a 8-a)
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De la începutul acestui an și pînă în prezent au 
fost organizate în raionul Tîrnăveni 36 „duminici 
cultural-sportive”, la care au luat parte peste 11000 
de oameni ai muncii, tineri și vîrstnici. Cele mai 
reușite acțiuni de acest fel au fost organizate în 
comunele Crăiești, Cetatea de Baltă, Bahnea, Adămi.ș, 
Simiclăuș, Lepindea, Cerghid, Feisa, Suplac și 
altele. Cu acest prilej, tinerii au luat parte la în
treceri de schi, patinaj, săniuș, trîntă, tenis de 
masă etc.

I. HASAȘIU-coresp.

Concursul de gimnastică din 
cadrul Spartachiadei republi
cane, desfășurat duminică dimi
neață în sala de sport a asocia
ției C.P.B. a stârnit un viu in
teres. în fotografie, una dintre

echipele asociației executînd iui. 
exercițiu cu eșarfe. (Citiți a ml-: 
xiiwte în pag. a 4-a).

in acest număr:
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Iarna și-a adunat vînturile și zăpezile 
și a început să alerge, să gonească I

Și-a adunat puterile și și-a întins 
aripile I

Unii priveau ironic: „Zăpada miei
lor!” ziceau, dar iarna cu o ultimă zvîc- 
nitură și-a adunat vînturile și zăpezile 
si a reușit să... amîne un cuplaj fotba
listic, nu numai foarte așteptat, dar care 
se cerea și sărbătoresc.

Tn autobuzul 35, un bărbat tînăr scotea 
din cînd în cînd cîte o exclamație răs
foind nervos „Informația" de sîmbătă 
seara.

— Nici nu se putea să nu se amîne, 
tovarășe... (De fapt ni se adresa nouă, 
tuturor celor care călătoream cu el)... 
Ascultă aicea... „Zăpada, musafir întîr- 
ziat I". Afurisit musafir... Eu. unul nu-l 
așteptam de fel.

„Gazetărește", intru în vorbă cu el. 
Este muncitoi; la, uzjnelQ mețalurgjc^

Grivița Roșie. îl cheamă C. Gănțoi și 
are 28 de ani. A participat — îmi spune 
— la prima etapă a Spartachiadei, la 
tenis de masă.

— Am „cam“ mîncat bătaie... Știți, 
ping-pongul nu-i specialitatea mea... 
Sport „complimenta*-",  fn ceea ce mă 
privește... Tot fotbalul !

Ne dăm jos la aceeași stație. C 
Gănțoi locuiește de patru ani în car
tierul Floreasca.

— Cu „puștii" de la mine din bloc 
am să fac cea mai tare echipă..,

— ...de bloc 1 zîmbesc eu.
Dar el este foarte serios. Tmi arată 

o poartă de fotbal pe un teren viran.
— Eu și cu încă cîțiva locatari bătrîni 

le-am construit-o ! Am să cer și sprijin...
C. Gănțoi are o mulțime de planuri, 

Este, indiscutabil, un entuziast I
A ajuns momentul să ne despărțim.
— Asculfă-mă, îmi zice, dacă tot nu-s 

meciuri de fotbal, ce-ar fi să mergem

MIHAI TODEA

(OsatiruiOK in pag. a 3-a)

la
Completări
cronica etapei 

de volei
★

Rînduri in pragul
noului sezon

rugbistic

O pagină de 
FOTBAL

Amănunte asupra 
derbiului etapei 

campionatului 
de baschet

★

Actualitatea sportivă 
internațională



Portretul săptămlnii

On harnic instructor
de volei

Printre instructorii voluntari 
oonstănțeni, cu mulți ani de activi
tate pe terenurile de volei, se nu
mără și Ispas Cleteșteanu de la aso
ciația sportivă Petrolul Constanța.

îndrăgind acest sport încă de pe 
băncile școlii, Ispas Cleteșteanu a 
căutat în permanență să-și îmbo
gățească cunoștințele tehnice, să-și 
perfecționeze stilul de jac. Aceasta 
i-a permis ca de mai bine de 11 ani 
să participe la toate meciurile pe

oare 
drul

sa le-a susținut în ca-echipa
campionatelor orășenești sau 

în alte competiții, apărînd cu cinste 
culorile asociației 
face parte.

în 1960, Ispas 
venit instructor 
modat repede cu

sportive din care

Cleteșeanu a de- 
sportiv. S-a aco- 

in.vu.ut. /epeae uu. această muncă și 
— nu după mult timp — a recoltat 
primele succese. Inimosul instruc
tor sportiv a format o echipă de 
volei — fete care, doi ani consecu
tiv, a ocupat locul I în campionatul 
de junioare al orașului Constanța.

Acum, echipa antrenată de in
structorul voluntar Ispas Cleteștea- 
nu activează în campionatul oră
șenesc de senioare și, spre satisfac
ția membrilor A.S. Petrolul, tine
rele voleibaliste ocupă — după 
consumarea turului — locul I, fără 
să fi suferit vreo înfrîngere.

Întrebîndu-l pe instructorul vo
luntar Ispas Cleteșteanu ce-și pro
pune pentru viitor, el ne-a răspuns : 
„Ne vom pregăti intens ca să cîș- 
tigăm campionatul orașului Constan
ța și, mai departe, al regiunii Do- 
brogea, apoi să reprezentăm cît 
mai bine regiunea noastră în cam
pionatul de calificare".

MIRCEA SEULEANU 
coresp.

lupta și de un bun 
mai aplaudați jucă- 
Dobre, Dodu (Con- 
și Wolff (Olimpia).

Nici o problemă pentru echipa locală, 
oaspeții prezentîndu-se sub orice cri
tică. (P. ȚONEA - coresp.).

Completări la cronica
ȘTIINȚA CLUJ — PETROLUL PLO

IEȘTI (masculin) 3—1 (15—10, 15—11, 
12—15, 15—13). — A fost un meci cu 
o desfășurare extrem de vie, cîșiigat 
de echipa care a acționat mai organi
zat și mai calm. Punctul forte al în
vingătorilor a fost atacul. S-au remar
cat Bindea, Rogozan, Mateescu (Ști
ința) și Zamolo (Petrolul). A condus, 
foarte bine arbitrul sibian C. Pitaru. 
(ȘT. TAMAȘ-coresp.).

C.S.M. CLUJ — ÎNAINTE TIMI
SOARA (masculin) 3—1 (15—11,
8—15, 16—14, 15—10). — O victorie 
întrutotul meritată, datorită în mare 
parte dîrzeniei și comportării superioare 
avute de clujenii Mureșan și Cosma, 
cei mai buni de pe teren.

FARUL CONSTANȚA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI (feminin) 2—3. — 
Dispută de un scăzut nivel tehnic, 
ambele formații comițînd greșeli de 
ordin elementar. Echipa gazdă s-a pre
zentat la joc cu numai șase jucătoare 1 
— Victoria Progresului e deplin meri
tată. — A arbitrat bine 1. Stoica-Bra- 
șov. (E. PETRE — coresp. regional).

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
CRAIOVA (feminin) 3—0. — Echipa 
craioveană a pierdut, însă după ce i-a 
dat o replică dîrză Rapidului, care a 
jucat sub valoarea sa. In setul al doi
lea, Voința a condus uneori cu 3—4 
puncte. — Jucătoare evidențiate : Da
niela Golimaș, Cornelia Moraru, Da
niela Iancu (Rapid) și Cornelia Lă- 
zeanu de la Voința. A arbitrat, cu gre
șeli, V. Voicu. (A. ZAMITRESCU- 
coresp.).IN SERIA A II-A A

CAMPIONATULUI REPUBLICAN

IND. SIRMEI — DINAMO SU
CEAVA (masculin) 3—0 (9, 5, 5). —

CONSTRUCTORUL BRĂILA — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI (masculin) 3—2 
(15—9, 15—10, 8—15, 13—15, 15—13).
— Meci de mare 
nivel tehnic. Cel 
tori ai partidei: 
structorul), Claici
Slab arbitrajul prestat de Șt. Stănescu 
(Ploiești). (I. BALTAG-coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — ȘTIINȚA 
BRAȘOV (masculin) 3—0 (6, 11, 12). 
Joc de valoare tehnică satisfăcătoare
— mulțumită mai ales localnicilor (Co- 
jocaru fiind jucătorul nr. 1 al meciului)
— și de luptă, datorită îndeosebi bra
șovenilor. A arbitrat foarte bine N. 
Gălășanu-București.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
MINERUL BAIA MARE (masculin) 
3—1 (15—12, 14—16. 15—5, 15—10).
— întîlnirea disputată la Petroșeni a 
fost de un nivel tehnic nemulțumitor. 
Graiovenii au învins ca urinare a cal
mului arătat în joc și a unei mai bune

etapei
organizări a jocului în fi
nalul partidei. S-au evi
dențiat Marinescu și Crețu 
de la Electroputere, Iones- 
cu și Pătrășcoiu de la Mi
nerul (aceasta a aliniat o 
formație- incompletă, lip
sită de cîțiva jucători de 
bază). A arbitrat excelent 
N. Mateescu — București. 
(N. TAUTU — coresp.).

VOINȚA M. CIUC — 
C.F.R. TIMIȘOARA (femi
nin) 3—1 (15—8, 13—15, 
15—6, 15—6). — Meci 
de slabă calitate tehnică 
și o victorie obținută co
mod de localnice. Bun ar
bitrajul : R. Florea-Bucu- 
rești (B. SEBOK-cores.).

PROGRESUL T1RGO- 
VISTE — PARTIZANUL 
ROȘU BRASOV (femi
nin) 1—3 (7—15, 15—12, 
11-15, 3-15). - Infrîn- 
gerea echipei din Tîrgo- 
viște a fost determinată 
de scăderile ei în ceea 
rezistența și mișcarea în 
cum și de lipsa unor rezerve de va
loare apropiată cu a jucătoarelor 
din prima formație. A arbitrat bine Ad. 
Popescu — Ploiești. (ȘT. IONESCU- 
coresp.).

ce privește 
teren, pre- Elena Florescu (Știința București) 

va înșela blocajul echipei C.S.M. 
Cluj, „punînd" mingea ușor pe lingă 
el. (Știința București— C.S.M. Cluj

3-1)
' Foto : T. Chioreami

OBIECȚII..«
Sînt obiecții justificate de două as

pecte negative — ambele de natură 
organizatorică — ale reuniunilor volei- 
balistice de sîmbătă și duminică din 
Capitală.

Unul — sîmbătă seară în sala Di
namo, la meciul masculin pentru „Cupa 
R.P.R." Progresul — Steaua : cinci se
turi de urmărit fără ca publicului să-i 
fie asigurate așa cum e normal, lămu
ririle date prin stația de radioampli
ficare (numele jucătorilor, scorul, 
schimbările operate etc.) și prin tabela 
de marcaj. Stația a fost din capul lo
cului defectă. Iar tabela de marcaj, 
lăsată în părăsire, a fost doar din cînd 
în cînd manevrată, de diverși... spec
tatori, binevoitori, însă neinițiați a- 
proape de loc în materie. Astfel, în 
majoritatea timpului spectatorilor le-a 
fost comunicată situația punctajului 
mai mult prin strigăte sau prin...

semne, făcute — după caz, pe înțele
sul fiecăruia — de scorerul partidei... 
Un spectacol penibil, care i-a provocat 
publicului, o dată cu dorința de a 
vedea repetat, fireasca întrebare : 
nu s-or fi petrecînd lucrurile așa 
tru că nici o echipă dinamovistă 
prezentă pe
sala Dinamo ? Și nu-i deloc, după pă
rerea noastră,

Așa cum., credem, n-a fost deplasată 
nici întrebarea pe care au rostit-o, 
spectatorii primului meci feminin de 
duminică dimineața din sala de la 
Ciulești, precum și jucătoarele înseși : 
oare, dacă nu Metalul — Penicilina 
Iași ar fi deschis programul, ci partida 
susținută de Rapid, ar mai fi fost 
atît de frig în sală ? Este o altă în
trebare la care așteptăm răspuns. în 
speță — de va fi nevoie, printr-o în
călzire ca lumea a sălii la viitoarele 
etape, începînd cu primul meci!

afișul programului

uu-l 
oare 
pen- 
nu-i 
d in

o întrebare nelalocul ei.

^EuIalSyJ
Pregătiri pentru noul

GALAȚI. Comisia brășenească de 
•Flet ism a luat inițiativa organizării, 
in acest an, a unui centru de antrena
ment care va fi frecventat de peste 
200 de atleți începători și avansați. La 
acest centru vor funcționa 9 antrenori 
și profesori de educație fizică, care 
vor lucra pe grupe de specialități : 
Rozalia și Al. Dincă, Ionel Masat, 
Ștefatiia Constantin. Faust Petrică. 
C-tin Tache, Virgil Vlase, Nic. Dordea 
și C-tin Collas. Centrul de antrena
ment funcționează pe lingă clubul Si- 
derurgistul.

S. Constantinescu-coresp.

TG. MUREȘ. Sub conducerea antre
norului Iosif Buzdugan atleții de la 
C.S.O. Mureșul participă la cîte patru 
antrenamente pe «ăptăniînă. Ședințele 
de pregătire au loc în sălile de gim
nastică de Ia școala profesională me
talurgică, de Ia cea de comerț și în 
sala de atletism amenajată sub tri
buna stadionului „23 August" din 
localitate. Participă cu regularitate 
peste 35 de tineii atleți.

C. Albu-coresp.

sezon competițional 
pistarea de noi elemente talentate. In 
acest an vor lua ființă centre de pre
gătire pentru copii, la Craiova, Tg. 
Jiu, Tr. Severin, Caracal, Corabia etc.

M. Băloi-coresp.

GHERLA. Tinerii atlcți din locali
tate se pregătesc cu sîrguință în vede
rea apropiatului sezon competițional. 
Pentru acest an ei și-au propus să îm
bunătățească recordurile raionale ia 
majoritatea probelor, și să aibă o com
portare frumoasă la întrecerile din ca
dru) Spartachiadei republicane. In a- 
ceastă privință se așteptă și sprijinul 
comisiei raionale de atletism, care — 
pînă în prezent — nu a manifestat nici 
un fel de preocupare pentru activitatea 
de atletism, lăsînd totul în sarcina 
sectorului tehnic al consiliului raional 
al UCFS.

Prof. Aurel Anton

CRAIOVA. Pentru anul 1964 
comisia regională de atletism Oltenia 
și-a propus să organizeze diferite 
concursuri interra tonale și interșcoli, 
pentru asigurarea unei activități con
tinue și, în același timp, pentru de-

UN NOU
Comisia de atletism a orașului Bucu

rești a organizat duminică al 8-lea con
curs de sală din acest an. întrecerile 
au fost deschise juniorilor din catego
ria I. La concurs au participat peste 
200 de tineri atleți.

Pe foile de concurs arbitrii au notat 
următoarele rezultate : BĂIEȚI : 50 
m : Gh. Bălașa (SSE I) 6,4; A. Ritivoi 
(Prog.) 6,4; Gh. Bomboi (Prog.) 6,4; 
P. Marcu (Met.) 6,4 ; 55 mg : VI. Mo- 
raru (SSE 2) 7,9; L. Bujoreanu (Voin
ța) 8,4; Gr. Iliescu (CSS) 8,5 ; lungi-

METALUL BUCUREȘTI — PENI
CILINA IAȘI (feminin) 3—1 (15—8, 
16—18, 15—4, 15—4). — Deși înfrînte, 
ieșencele au constituit o plăcută sur
priză pentru spectatori prin jocul lor 
curajos din apărare și, în special, prin 
comportarea atacului în setul cîșiigat. 
— Bun arbitrajul asigurat meciului de 
C. FTorescu.

Activitatea internă 
și internațională

GH. VILMOȘ MAESTRU AL

Clasamentele 
în „Cupa P.P.R

...după meciurile etapei a

it

IV-a

SPORTULUI • JUNIORII ROM1NI 
PARTICIPĂ LA „CUPA JAHORINA" 
• STMBÂTÂ, PRIMA EDIȚIE A 
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• Cu prilejul festivității de închi
dere a campionatelor republicane dis
putate săptămîna trecută la Poiana 
Brașov s-a decernat schiorului G11. Vil- 
moș (Dinamo Brașov) insigna și bre
vetul de maestru al sportului. Distinc
ția i-a fost acordată pentru rezultatul 
obținut în proba de biatlon din earful 
J.O. de la Innsbruck și pentru frumoasa 
comportare avută de-a lungul anilor în 
concursurile interne și internaționale.

• La sfîr.șituil săptămînii, stațiunea 
de iarnă Jahorina (R.S.F. Iugoslavia) 
va găzdui tradiționalul concurs de schi 
pentru juniori dotat cu „Cupa Jahori- 
na“, în cadrul căruia se vor disputa 
probele de slalom special și coborîre. 
Țara noastră va fi reprezentată de 
Liana Blebea, Mihaela Casapu, D. 
Munteanu, M. Focșeneanu și V. Ale- 
xandrescu.

• Sîmbătă dimineață se va desfășura 
pe pîrtia special amenajată la Poiana 
Brașov prima ediție a campionatului 
republican de biatlon modern.

• In săptămînile următoare ale lunii
martie vor avea loc: campionatele re
publicane școlare (21—22 la Poiana 
Brașov), „Cupa Valea lui Carp" 
(21—22 în Bucegi), etapa a ll-a a 
„Cupei R.P.R.". la fond (28—29, pro
babil la Poiana Brașov), campionatele 
republicane la probele alpine pentru 
juniori (27—29, probabil la ~
Brașov).

• Campionatul școlar al 
Maramureș s-a bucurat de un 
succes și a desemnat următorii cîști- 
gători care vor participa la finale: 
BĂIEȚI, fond 5 km: loan Trif (Grupul 
școlar minier Baia Mare), ștafeta 3x5 
km: Școala medie Baia Sprie (Plăcintă, 
Gudaș, Marc), slalom special: Alex, 
Terdic (Șc. medie Sighet), coborîre: 
I. Beniuschi (Șc. medie Sighet) ; 
FETE : fond 3 km : Valentina Plăcintă 
(Șc. medie Baia Sprie), ștafeta 3x3 km: 
Șc. medie Sighet (Crețiu, Olimpia, Os- 
tapliuc), slalom special: Maria Deak 
(Șc. medie Baia Sprie), coborîre: Ma. 
ria Deak. (AL. DOMUȚA-coresp.).

• 114 studente și 86 studenți din 
Cluj au participat la un concurs orga, 
nizat zilele trecute pentru cucerirea In. 
signei de polisportiv. Iată primii trei 
clasați: slalom uriaș fete: 1. Eva La. 
zăr (Inst. Pedagogic — facultatea ds 
educație fizică) ; 2. Rodica Făcăoaru 
(Inst. ped. — fac. ed. fizică) ; 3. Ileang 
Covaci (Inst. ped. — fac. ed. fizică); 
băieți: 1. Floria Ștefănescu (Inst. ped, 
— fac. ed. fizică) ; 2. Dan Căpitan 
(Inst. ped. — fac. ed. fizică) ; 3. loarț 
Matei (Inst. ped. — fac. matematică), 
(P. NAGY-coresp.),
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echipe
— C. F.

Petre As ta/ei pregătește în sală performanțele din aer liber

CONCURS DE SALA
me : P. Marcu 6.37 ; V. Tănase (SSE 1) 
6.36 ; Gh. Bomboi 6,31 ; triplu : V. 
Dumitrescu (Olimp.) 13,99 ; D. Piștalu 
(SSE 2) 13,47 ; V. Tănase 13,75 ; înăl
țime : A. Dincă (SSE 2) 1,80 ; Gh. 
Vangbelescu (CSS) 1,70 ; V. Dumitrescu
1.10 ;prăjină): Gr. Opiiișescu (CSS) 

3,60 ; A. Nicolescu (CSS) 3,30 ; A. 
Lucaoi (SSE 1) 3,10 ; în afară de con
curs : P. Astafei (Steaua) 4,31 — nou 
record republican pe teren acoperit ; 
E. Simionescu (Unirea) 3,80 ; S. Cris- 
tescu (Știința) 3,70 ; greutate : S. Ho-

doș (CSS) 13,78 ; M. Pristavu (SSE 
12,38 ; I. Chirilă (SSE 1) 11,02 ; FETE; 
50 m : M. Bolea (Din.) 7.1 ; G. Cîrstea 
(Viii.) 7,2 ; M. Ijac (CSS), M. Trușcă 
(CSS) și R. Kenhaim (SSE 2) 7,2 ; 
40 mg : M. Bolea 6,6 ; L. Nica (SSE 2) 
6,7 ; D. Șolea (SSE 1) 7,0 ; lungime : 
I. Caragea (CSS) 5,10 ; G. Cîrstea 
4,92 ; înălțime : A. Stan (Steaua) 1,35 ; 
M. Opr'escu (SSE 2) 1,35 ; El. Prosac 
(SSE 1) 1.35 ; greut.ate : El. Prodan 
(Voința) 10,41 ; El. Elic (SSE 2) 10,39. 
(N. D. NICOLAE — cores#.).

2)

Poiana

regiunii 
frumos



Rînduri în pragul noului sezon rugbistic... ■*»

La 15 martie, iubitorii sportului cu balonul oval vor fi prezenți la pri
mele întreceri oficiale ale sezonului: meciurile din cadrul campionatului 
republican.

Ediția din acest an a campionatului prezintă un interes deosebit, 
aceasta, datorită, în principal, bogatului calendar internațional pe care 
are în perspectivă rugbiul romînesc. Din nou, în centrul atenției generale 
situează meciul-revanșă cu reprezentanții „cocoșului galic". Cu toate
bilanțul întilnirilor roniino-franceze ne este favorabil, cu tot avantajul jocu
lui acasă (partida este programată în noiembrie, la București) și în ciuda 

declinului aparent al alb-albaștrilor; 
confruntarea aceasta rămîne deschisă. 
Ea trebuie privită cu toată seriozitatea. 
Să nu se uite că în 1957, tot la Bucu
rești, francezii au fost conduși cu 
15—6 pînă în ultimele minute de joc, 
dar rezultatul le-a fost favorabil pînă 
la urmă... Așadar, grijă deosebită pen
tru această întîlnire importantă.

Cu rugbiștii francezi ne vom întîlni 
însă și mai devreme, în mai, cu ocazia 
dublei întîlniri, de seniori și juniori, 
cu selecționatele Pirineilor. Intr-un fel, 
o „repetiție generală" în vederea me
ciului de la sfîrșitul anului.

In ordine cronologică — ca grad de 
dificultate — se înscrie meciul, în de
plasare, cu reprezentativa Italiei,, din 
decembrie, meci care, de asemenea — 
în ciuda victoriei cu 14—6 obținută 
în 1962, la București — nu ne scu
tește de emoții.

Foarte interesantă se anunță și edi
ția 1964 a „Cupei Păcii", care va fi 
organizată în luna mai, de federația de 
rugbi a R.D.G. Interesantă și echili
brată mai ales, dacă așa cum se pre
conizează — lotul echipei noastre va 
fi format, cu precădere, din elemente 
tinere, de perspectivă, în linii mari for
mația care a evoluat cu Suficient 

■“‘îraj, anul trecut, în turneul de la 
Deva.

Vești de la corespondenți
NOI ASOCIAȚII SPORTIVE

• La Caracal a luai ființă de cu- 
rînd o asociație sportivă, care cuprin
de 220 de elevi și profesori ai Cen
trului Școlar Cooperatist. Asociația 
sportivă Olimpia, cum a primit denu
mirea, va avea următoarele secții: atle
tism, handbal, volei, turism și tir.

G. Donciu

• Recent, ia Spitalul unificat Vas
lui a fost organizată asociația spor
tivă Sănătatea. Peste 100 de salariați 

i spitalului și-au completat adeziu
nile de membru UCFS.

V. Vasiliu

CURS DE INSTRUCTORI PENTRU 
ORIENTARE TURISTICA

Comisia regională de turism 
Ploiești a organizat nu de mult 
cursuri de pregătire a instructorilor vo
luntari pentru orientare turistică. Lec
țiile au cuprins indicații tehnice de 
orientare. De asemenea, au fost fă
cute expuneri despre fauna și flora 
patriei.

Cursurile au fost absolvite de 40 
de membri UCFS.
Gh. Apostolescu și Gh. Alexandrescu

UN NOU SPORT IN ORAȘUL 
FAGARAȘ

orașul nostru au fost făcuți 
pași Spre practicarea unui nou 
hocheiul pe gheață. Datorită 

acordat de conducerea

In 
primii 
sport: 
sprijinului 
Combinatului chimic, care s-a preocu
pat îndeaproape de amenajarea unui 
patinoar, cumpărarea de patine și 
construirea croselor, a și avut loc un 
meci de hochei între echipele Chimia 
și Selecționata Făgărașului. Nume
roși cetățeni au ținut să vizioneze 
acest joc și de atunci numărul spec
tatorilor a crescut continuu.

Bucur Stoiciu și Traian Lancea

ASOCIAȚ1E SPORTIVA FRUNTAȘA

Asociația sportivă Avîntul din co
muna Bobda, raionul Timișoara, este 
fruntașă pe raion. Pină in prezent, 
peste 70 de sportivi și-au trecut nor
mele pentru cucerirea Insignei de po
lisportiv. De asemenea, asociația are 
cinci secții afiliate la federațiile de 
specialitate, cu 62 de sportivi legiti
mați. Secția ae șah desfășoară o bo
gată activitate 
tivi clasificați, 
deplinii norma 
pe cea de cat.
moașe au înregistrat și secțiile de 
atletism, fotbal și tenis de masă.

Al. Gross

și numără 41 de spor- 
dintre care 6 au în
de cat. a II-a. iar 12 
a IlI-a. Rezultate fru-

Și 
îl 

se 
că

acest an

Steaua,

In sfîrșit, probleme deosebit de di
ficile vor avea de rezolvat în 
și unele echipe de club, ca de pildă 
Grivița Roșie, în „C.C.E.", 
Dinamo și C.S.M.S. lași în întîlnirile 
cu redutabila echipă engleză Harlequins 
etc.

Iată de ce problema unei temeinice 
și multilaterale pregătiri se impune să 
se afle în atenția tuturor antrenorilor 
noștri. Cunoscutul proverb popular 
„ziua bună se cunoaște de dimineață" 
are o perfectă aplicare și în cazul 
echipelor noastre de rugbi, aceasta în- 
semnind, prin analogie, maximum de 
randament — ce se cere — încă din 
primele etape. Am fi foarte bucuroși să 

Una din cele mai. spectaculoase întîlniri din campionatul precedent, cea 
dintre Grivița Roșie și Dinamo : C. Slănescu a scos balonul din grămadă și 

îl transmite, spectaculos, liniei sale de treisferturi...
Foto : T. Roibu

numai de pregătirea fizică, 
și tactică a elevilor lui, a 
totul. Fiindcă experiența ne-a 
că in cursul unei competiții 

„necu-

constatăm că antrenorii noștri, învățînd 
din experiența de pînă acum, n-au ne
glijat acest aspect esențial în munca lor.

Ar fi însă o gravă greșeală să so
cotim că un antrenor care a fost pre
ocupat 
tehnică 
rezolvat 
dovedit 
mai avem de-a face și cu alte 
noseute", care ne creează multe și spi
noase probleme. Aș vrea să mă refer, 
in special, la latura disciplinară. La 
acest capitol, din păcate, ne situăm la 
un nivel încă necorespunzător. Sfera 
noțiunii de disciplină este foarte 
largă. Ea include, înainte de toate, 
respectul față de spectatori, de adver
sari, de arbitru. Cînd acest criteriu se 
află la loc de cinste, atunci avem de-a 
face cu meciuri de adevărată ținută 
sportivă. Adică tocmai ceea ce așteptăm 
de la rugbiștii noștri. Noțiunea de dis
ciplină presupune însă și respect între 
jucătorii aceleiași echipe, între aceștia 
și antrenorul respectiv. Este vorba de 
un proces firesc, care se realizează ini
țial la locul de muncă, se completează 
și se desăvîrșește la antrenamente, în 
deplasări. Aici trebuie să se vadă ade
vărata artă a antrenorului, calitățile 
sale de pedagog. O echipă în care ju
cătorii silit uniți sufletește poate rea
liza mult mai mult decît dacă ar avea 
individualități excepționale, dar care 
fiecare ar gîndi însă în felul lui. Lipsa

DE CE NU FAC SPORT TOȚI TINERII DIN ASOCIAȚIA UNIREA-DEJ ?
five", acțiuni turistice etc. Numărul 
participanților la aceste întreceri nu 
este însă satisfăcător. Din cei peste 
3 000 de membri ai asociației, doar 
puțini pot fi întîlniți pe terenurile spor
tive. De regulă, mereu aceiași. Pe de 
altă parte, competițiile de mase orga
nizate de consiliul asociației nu au 
un caracter continuu. Se dispută cîteva 
săptămtoi, și apoi totul intră în... re
paus. Pînă la viitoarea întrecere, 
membrii asociației se rezumă doar la 
plata cotizațiilor sportive.

In asociația Unirea Dej au crescut 
numeroși sportivi talentați. Aci, după 
cum se’ vede, este vorba de o tradiție 
sportivă. In plus, membrii asociației 
au la dispoziție suficiente materiale 
și echipament sportiv, precum și tere
nuri bine amenajate. Iată de ce soco
tim că este necesar ca consiliul aso
ciației Unirea să depună o muncă mai 
susținută pentru angrenarea unui 
număr mai mare de membri UCFS 
în activitatea sportivă.

R. CALARAȘANU

Unirea este cea mai mare asociație 
sportivă din orașul și raionul: Dej. 
Membrii UCFS din această asociație 
sînt salariați- ai Combinatului de ce
luloză și hirtie, Complexului C.F.R., 
fabricii Bobilna, I.P.R.O.F.I.L., I.R.T.A.,
I.G.O.  etc. în total, asociația sportivă 
Unirea cuprinde peste 3 000 de mem
bri UCFS. Este normal, deci, ca a- 
vînd un număr atit de mare de mem
bri, consiliul asociației sportive (pre
ședinte G. Ghirolteanu, secretar C. 
Pop) să se preocupe de organizarea 
temeinică a activității sportive.

Și nu se poate spune că nu se în
tîmplă așa. Fotbaliștii de la Unirea 
Dej sînt angrenați în campionatul ca
tegoriei C, șahul are în sportivii Al. 
Rodea, R. Baba, M. Tănase, N. Dră- 
gan, M. Ilorac, reprezentanți de sea
mă (de altfel, primii patru dețin ca
tegoria I de clasificare), 
are și el mulți amatori 
serie de tineri atleți au 
tate remarcabile, ca de 
I. Căpraru — campion 

iar atletismul 
la Unirea. O 
obținut rezul- 
pildă juniorul 

r___  . al R.P.R. în
proba’ de 1 500 ui, M. Olteanu — locul

de omogenitate sufletească dintre jucă
tori poate eclipsa toate celelalte cali
tăți, luate în parte, și poate aduce în 
impas echipa, în ansamblul ei. Este 
vorba, cu alte cuvinte, de o preocu
pare deosebită pentru pregătirea edu
cativă a rugbiștilor noștri, realizată, în 
principal, de antrenori, dar susținută, 
îndrumată și supravegheată atent de 
către conducerile secțiilor de resort, 
ale cluburilor și asociațiilor sportive 
respective.

Nu întîmplător am insistat asupra 
acestui aspect, căruia — din păcate — 
nu i se acordă importanța cuvenită. Am 
fost martori, nu de mult, la un meci 
între două echipe fruntașe ale rugbiu
lui nostru, Grivița Roșie și Dinamo. 
Un meci în care — în pofida frumu
seții unor faze — jucătorii ambelor 
echipe au urmărit adesea mai mult... 
picioarele adversarilor direcți și mai 
puțin balonul. Este greu de presupus 
că antrenorii și conducerile celor două 
echipe, n-ar fi tras concluziile nece
sare pentru ca astfel de situații să nu 
se mai repete.

Sîntem datori să veghem cu toată 
răspunderea la cele ce se întîmplă pe 
terenurile de rugbi, să fim interesați 
de existența unui spirit sănătos între 
jucători, între formații. In această di
recție, recomand comisiei de disciplină 
a federației să manifeste și mai multă 
fermitate, să acționeze cu severitate, 
dar principial. Aceeași comisie să pre
zinte periodic referate în fața jucători
lor și antrenorilor în legătură cu ținuta 
rugbiștilor, cu comportarea lor pe 
teren. Tot astfel, comisia de propagandă 
a federației să publice în presă, ori 
de cîte ori este cazul, buletine cu 
numele celor eliminați din joc, cu mă
surile disciplinare luate. In totalitatea 
lor, aceste recomandări și sugestii nu 
urmăresc decît să ajute la crearea unei 
atmosfere cu adevărat sportive, pe te
renurile de rugbi. Campionatul care 
începe acum să fie un bun prilej de 
valorificare a talentului și muncii fie
cărui jucător, să stabilească adevărata 
ierarhie a celor mai buni, a acelor spor
tivi în măsură să ne reprezinte culo
rile țării în multiplele examene inter
naționale la care m-am referit la 
început.

Cu convingerea că jucătorii, antre
norii, toți factorii interesați în progre
sul rugbiului nostru au înțeles rostul 
rîndurilor de față, urez tuturor echi
pelor succes deplin 1

MIHAI NICULESCU 
vicepreședinte al Federației romîne 

de rugbi

masă.
întrebare firească : 

de membri ai aso- 
practică sportul in

111 pe țară la triplusalt, eu 12,G6 m. 
Succese detona de reținut au realizat 
și membrii secțiilor de aeromodele, 
popice și tenis de

Se pune însă o 
cîți din cei 3 000 
ciației Unirea Dej 
mod organizat ?

Făcînd o adițitme a numărului de 
sportivi din secțiile de performanță, 
constatăm că aproximativ 220 de ti
neri practică cu regularitate sportul. 
Ce fac însă ceilalți membri ai aso
ciației ?

Trebuie avut în vedere —• bineînțe
les — că o parte dintre aceștia s:nt 
vîrstnici și, ' ca atare, nu mai pot 
practica orice sport. Dar vîrstnicii — 
după cum ne spunea tov. Gh. Ghe- 
rase, președintele consiliului raional al 
UCFS — sînt în minoritate față de 
cei tineri. Iar tinerii nu prea sînt 
văzuți pe terenurile de sport ale aso
ciației.

Consiliul asociației Unirea organi
zează, ce-i drept, competiții sportive 
de mase, ca „duminici cultural-spor-.

Al cincilea bilanț
Sini trei categorii de vlrste, 

trei generații, care s-au intilnit 
aici, in marea sală de festivități. 
Au luat loc alături, în băncile 
de școală, ca la festivitățile de 
sfirșit de an: elevi, profesori, 
părinți și bunici. Ciufuri bălaie 
și negre și castanii, alături de 
Umple albite. Sute de chipuri 
prezente la acest colocviu despre 
măiestria sportivă.

Se face o privire retrospectivă 
asupra activității Școlii sportive 
de elevi nr. 1 din Capitală. Sini 
trecute în revistă zeci de compe
tiții, performanțe, zilele de antre
namente asidue, succesele, dar 
și... insuccesele. Cîte evenimen
te deosebite au existat Intr-un 
an ? Nimeni nu face o statistică 
a lor, dar fiecare este preocupat 
de atitea întrebări legate de ele: 
„Nu puteam realiza mai mult ?". 
„Ce-am învățat din competiția 
X ?“ sau „De ce băiatul mea a 
ocupat numai locul III ?“

Trei categorii de vîrstă s-au 
adunat, pe băncile suporterilor, 
pentru a-și spune cuvîntul în le
gătură cu formarea tinerei gene
rații de sportivi. Au venit să 
aplaude la ședința festivă de 
bilanț pe recordmanii și campio
nii invitați la prezidiu, pent. a a 
li se huni na premiile : Ion Șet - 
ban — săritura în înălțime — 
sală; Ilieșu Horia —- 110 mg 
locul II în campionatul R.P.R. 
de juniori; Dorina Șolea — 
60 mg (9,3) record R.P.R.; Ma
rian Vizitiu — greutate și disc, 
locul I S.S.E.; echipa de schif 
8 + 1 băieți și schif 4 + 1 fete, 
campioane R.P.R. la juniori și 
enumerarea ar putea fi conti
nuată încă.

O duminică fără fotbal
(Urmare din pag. 1)

împreună în sala de la stadionul 
Republicii ? Am auzit că
curs de tenis de masă... Sport ,com- 
plimentar", ce să-i faci !

e un con-

★
următoare la care

fără fotbal' a avut 
Ciufulici*.

am 
de 
loc

Discuția 
participat în această dimineață 
„duminică 
în fața frizeriei

— Dacă nu mergem pe stadion, 
nu intru să mă tund 1

Un țînc plinuț, într-o canadiană îm
blănită, ce-i ajungea mai jos de 
„poale", se oprise în fața vitrinei, de 
unde nu voia să se miște în nici 
un chip.

— Dar s-au amînat meciurile —în
cercă tatăl lui să explice micului 
„microbist".

— Așa zici tu, numai ca să nu 
mă iei cu tine I

Privirile urmăresc chipurile 
fericite ale premiaților. Apoi se 
opresc o clipă pe literele albe 
ale lozincii: „Primit în sport, 
primii la învățătura'. Și ca un 
răspuns, pentru fiecare din pre- 
miați se citesc și performanțele 
din. .. cataloage : 9, 10. 10. 9. . .

Alături de mine șade o fetiță 
cu ochii negri ca tăciunii.

— Cum te cheamă ?
— Elena Stoica, clasa a H-a 

școala nr. 24. îmi șoptește ea la 
ureche.

— Și ce sport practici ?
— Gimnastica.
— Dar care este nota cea mai 

mică pe care ai primit-o anul 
acesta la școa lă ?

— Am un 9 la aritmetică, dar 
nu mi l-a trecut „tovarășa" în 
catalog. încolo...

Elena Stoica se numără prin
tre cei 2550 de elevi ai Școlii 
sportive nr. 1 și asistă cu toată 
seriozitatea la acest colocviu in 
care se discută despre activita
tea lor pe timp de un an la spot t 
și învățătură.

— Cîte asemenea conferințe 
s-au desfășurat.Ta Școala spor
tivă de elevi nr. 1 ?

— Școala noastră este anul 
acesta la a cincea aniversare, ne 
răspunde tovarășul director Ion 
Dumitrașcu. Așa că este 
citea bilanț. Al cincilea 
mai bogat.

Cinci ani înseamnă
puțin pentru consacrare in sport. 
Dar pașii pe care-i fac spre a- 
ceasta cei peste 2 500 de elevi de 
aici sini pași mari, hotăriți și 
siguri.

VIOREL TONCEANU

al citi
și cel

relativ

eu în discuție, tocmai 
mai avea decît argm

cheamă ?

Am intrat și 
cînd tatăl nu 
mente „tari".

— Cum te
— Radu Popovici.
— în ce clasă ești ?
— Tntr-a-ntîia la școala elementara 

nr. 19. Apoi brusc : Dar tu ce te 
amesteci ?

l-am întins un ziar cu anunțul 
amînării jocurilor.

— la să vedem... Știi să citești ?
M-au privit doi ochi, ca niște sîm- 

buri, întrebători, apoi știrea — mai 
silabisit, mai cu ajutorul tăticului —• 
a fost citită.

— Și 18 martie cînd e?
— Peste zece zile 1
— Binee... — și întorcîndu-se către 

tatăl lui : să știi că știu să număr 
zece zile... (Și a intrat la frizer).

Ce să-i faci I
orice vîrstă.

Pasiunile se nasc la

★
mai înalt loc al tri-Privit din cel 

bunei în timpul orelor cît este deschis 
pentru patinajul public, patinoarul 
„23 August" aduce cu o pictură de 
Dufy. Are ceva „impresionist" în mul
titudinea culorilor, în veșnica lor 
mișcare.

Profesoara de fizică Eva Bilec și 
studenta Ruxandra Papazol s-au îm
prietenit pe luciul metalic al gheții.

— Dacă știam că se amînă meciu
rile de fotbal, plecam amîndouă pe 
munte la schi. S-a anunțat prea 
tîrziu ca să mai avem timp s-o facem, 
așa că ne mulțumim cu patinoarul.

— Și, unde mai pui, adăugă zîm- 
bind profesoara, sîntem și 
aproape de stadion.

Nu, indiscutabil. Fotbalul 
pasiune care nu ține seamă 
vîrstă, nici de sex.

atît de

este o
nici de



ÎN CADRU U

Peste 20 de echipe de volei aparținind 
asociației sportive Spartac-Buourești, se 
tn-tirec de peste o săpliunînă în con
cursurile primei etape a marii compe
tiții. întrecerile se desfășoară în sala 
de sport a Școlii medii tehnice corner- 
dale fi multe partide sînt de un bun 
nivel tehnic. In fotografie, un „duel“ 
la fileu din meciul grupelor sportive 
Bomînoexport —■ Agroexport (2—0)

Foto : I. Miliaică

O dimineața a gimnasticii!
In sala de sport a Combinatului po

ligrafic București și-au dat întîlnire, 
duminică dim., sportivi din trei aso
ciații: Sănătatea, C.P.B. și P.T.T. La 
ora 9,30 erau programate primele în
treceri din etapa I a Spartachiadei 
republicane. Ușile sălii au fost deschise 
însă cu mult înainte de această oră. 
deoarece o bună parte dintre sportivele 
și sportivii care urmau să se întreacă 
au ținut să intre mai repede in atmo
sfera concursului.

Spectatorii au avut prilejul să vizio
neze întreceri de box, volei, haltere 
etc. Cu toată popularitatea de care se 
bucură boxul, voleiul Sau halteriele 
totuși nu aceste ramuri sportive au fost 
acelea care s-au bucurat de cel mai 
mare interes, ci gimnastica. A impre
sionat în primul rînd, numărul mare 
de gimnaste (aproape 100), care au 
evoluat în diferite exerciții „impuse" 
și „liber alese". Totodată, cei prezenți 
au apreciat grația, siguranța și — în 
general -— pregătirea temeinică a tu
turor sportivelor.

Programul de gimnastică a fost sus
ținut de sportivele asociației Sănăta
tea. Șapte echipe s-au angajat în a- 
ceastă întrecere, care poate fi caracte
rizată ca foarte echilibrată. Și tocmai

pentru că echilibrul valoric era atît de 
mare, pe fețele sportivelor se citea, la 
intrarea în partea a doua a concursu
lui, multă emoție.

Cea mai valoroasă formație s-a do
vedit a fi — în cele din urmă — 
aceea a spitalului de copii al raionului 
30 Decembrie.

— In grupa noastră sportivă, a spi
talului de copii al raionului 30 De
cembrie, ne spunea profesoara de e- 
ducație fizică Florica Ludu, 
stica se bucură de tradiție. Acum 
doi ani 
asociația sportivă Sănătatea, 
nul trecut locul secund pe Capitală. 
Fetele care au evoluat azi •— Edith 
Popescu, Verona Popescu, Reni Radu
lescu, Maria Mihăilescu, Cleopatra Pa- 
velescu, Maria Ionită, Dana Ionescu, 
Monica Nichifcr, Ada Rudescu și Si-

am ocupat locul

gimn fl

1 pe 
iar a-

sportivă C.P.B. In stînga, antrenorul 
de box Nicolae Rădan punea mănușile 
boxerilor Gh. Simîonescu și M. Du
mitrescu. Halterofilii au intrat în con
curs ceva mai devreme, așa că privi
rile ne sînt atrase de întrecerea tine
rilor care se „luptă" cu bara de me
tal. Antrenorul F. Gossler, el însuși 
concurent, discută cu 
Crainicul ne anunță că 
cepe de la greutatea de 
care încearcă, Niculae 
e „împinsă**  în sus ca 
mează sportivii Gh.
Chendi și... antrenorul 1 
rui stil este apreciat 
spectatori ci și dc... halterofili. Barei 
de metal i se adaugă acum noi greu
tăți. Sc „împinge" și se „aruncă" 80, 
90, 100 și 110 kg.

„elevii" săi.
concursul în-

70 kg. Primul 
Gabor. Haltera
un... fulg. Ur-

Cernăianu, I.
Gossler, al ca
nu numai de

Curierul competiției

Prilej de extindere a activității sportive 
la casele de cultură ale tineretului

VALERIU BAEROV
secretar al comitetului raional
U.T.M. „Tndor Vladimirescu"

★ ★

a tineretului. încă

neri care își petrec 
orele libere la casa 
de cultură. Astfel 
se va realiza și an
gajamentul consi
liului, ca pînă la în- 

etape a Spartachiadei
Fază din desfășurarea concursului de gimnastică al asociației sportive Sănă

tatea disputat duminică dimineață în cadrul etapei I a Spartachiadei 
republicane

I In cadrul raionu
lui nostru funcțio
nează una dintre 
noile asociații spor
tive din Capitală — 
Tinerețea, creată pe 
lîngă Casa de cultură
de la înființare, în toamna anului 1963, 
asociația sportivă Tinerețea a fost în 
atenția comitetului raional U.T.M. 
Atît activul nostru cît și clubul sportiv 
Olimpia au sprijinit tînăra asociație 
sportivă în toate acțiunile sale, începînd 
de la înscrierea membrilor și pînă la 
organizarea competițiilor. Deși nu a îm
plinit decît o jumătate de an de exis
tență, „Tinerețea" arc o activitate mul
țumitoare. Cei peste 700 de membri 
UCFS, în majoritate salariați ai unor 
întreprinderi care nu au asociații spor
tive proprii, Își desfășoară activitatea 
în șase secții pe ramură de sport : 
fotbal (echipa activează în campionatul 
raional), tenis de masă, volei, gimnas
tică, haltere și șah. Pe timp de iarnă 
amatorii de sport au avut la dispozi
ție sălile, iar pe timp frumos terenurile 
de joc de pe baza sportivă a casei 
ide cultură (str. Turturele).

Despre felul cum a muncit consiliul 
asociației sportive Tinerețea și condu
cerea casei de cultură pentru atragerea 
maselor în practicarea organizată a 
exercițiilor fizice și a sportului, vorbesc 
faptele. In serile lungi de iarnă mesele 
dc șah și tenis au fost solicitate din 
plin, au avut loc numeroase întîlniri 
de haltere, trîntă, gimnastică, simpo
zioane cu subiect sportiv etc. Competi
ția sportivă a iernii, Spartachiada, a 
cunoscut aici un frumos succes. Pe 
lîngă cei 700 de membri ai asociației, 
au fost angrenați în concursuri un mare 
număr de tineri, băieți și fete, dintre 
acei care vin cu regularitate la mani
festațiile cultural-artistice ce se organi
zează la casa de cultură.

Bazîndu-se pe ajutorul efectiv pe care 
TI va acorda și pe mai departe comite
tul raional U.T.M. cît și pe experiența 
acumulată în această scurtă perioadă, 
consiliul asociației Tinerețea și-a propus 
să realizeze o serie de lucruri dintre cele 
mai frumoase cu ocazia Spartachiadei 
republicane. îndeplinirea acestora va 
duce în primul rînd la atragerea unui 
număr însemnat de tineri în practicarea 
Sportului si, în al doilea rînd, la întă
rirea asociației sportive. Bizuindu-se și 
în continuare pe sprijinul calificat ăl 
tehnicienilor și al sportivilor fruntași de 
la clubul Olimpia, asociația Tinerețea 
va organiza în toată perioada etapei 
1 _ a Spartachiadei republicane acțiuni 
dintre cele mai importante ca „duminici 
cultural-sportive", întreceri la fotbal, 
atletism, volei, gimnastică, baschet, te
nis de masă, handbal etc. La aceste 
manifestații vor fi atrași, nu numai 
membrii asociației ci și o serie de ti-

primei
membrilor UCFS să treacă

cheierea 
numărul 
de 1000.

Zilele 
mite, se 
activitatea-competițională .seva pune ac
cent și pe... înfrumusețarea. bazei spor
tive. Se va face toaleta de primăvară 
a terenurilor de fotbal, volei și baschet 
și, totodată, se va amenaja prin muncă 
voluntară o pistă de alergare de 100 m, 
gropi de sărituri, sectoare de aruncări 
și un teren de handbal în 7. Toate a- 
cestea sînt necesare deoarece asocia
ția sportivă Tinerețea vrea să se ridice 
la nivelul asociațiilor fruntașe pe raion 
în cadrul Spartachiadei republicane. Un 
accent deosebit se va pune pe organi
zarea activității atletice. După primele 
trei-patru concursuri vor fi selecționați 
tineri, cu reale aptitudini pentru acest 
sport, care vor forma nucleul secției de 
atletism care se va înființa în curînd.

Merită relevată inițiativa consiliului 
asociației și a conducerii casei de cul
tură ca în toată perioada Spartachiadei 
o zi pe săptămînă să fie ,,decretată" 
ca ziua învățării sportului. In aceste 
zile, atît sălile cit și terenurile vor sta 
la dispoziția celor dornici să se ini
țieze în diferite ramuri sportive. Ei vor 
fi îndrumați de către profesori de edu
cație fizică, instructori și sportivi frun
tași.

Este o inițiativă frumoasă care va fi 
sprijinită atît de comitetul raional 
U.T.M. cît și de clubul sportiv Olim
pia și ar putea fi urmată și de alte 
cluburi sportive și case de cultură din 
Capitală.

acestea, dacă timpul va per- 
va ieși în aer liber. Pe lingă

mona Mareș — sint numai cîteva 
dintre gimnastele grupei noastre spor
tive.

Clasamentul concursului de gim
nastică se prezintă astfel: I. Spitalul 
de copii al raionului 30 Decembrie; 2. 
Sp. Brîncovcnesc; 3. Sp. unificat de 
adulți al raionului Grivița Roșie; 4—5. 
Școala Sanitară, Inst. de Balneologie; 
6. Centrul de hematologie; 7. Sp. Bucur.

★
Ne am îndreptat apoi privirile spre 

dreapta sălii, unde se pregăteau să in
tre în concurs halterofilii din asociația

Foto : T. Cbioreanu

Dar iată, a început și disputa boxe
rilor. Zincograful Gheorghe Leu, strun
garul Marin Constantin, lăcătușii Gh. 
Simîonescu și M. Dumitrescu fac me
ciuri demonstrative, iar antrenorul Ră
dan, dc data aceasta în postură de 
arbitru, „veghează" ca execuția lovi
turilor să fie cît mai corectă.

In sală întrecerile 
tîrziu într-o atmosferă 
general...

continuă pină 
de entuziasm

C. ROMULUS

întrecerile primei Spartachia.de re
publicane au început. în fiecare zi 
primim la redacție numeroase scrisori 
în care ne sînt comunicate rezulta
tele înregistrate în întrecerile ce se 
desfășoară în etapa pe asociații. Prin
tre aceste scrisori se află însă și unele 
prin care sîntem solicitați să vorbim 
în continuare despre modul în care 
se organizează unele competiții ale 
Spartachiadei republicane.

Cititorul nostru MIHAI VOICULES- 
CU din Craiova se interesează despre 
condițiile de organizare a întreceri
lor cicliste. Ciclismul — prezent și la 
alte mari întreceri sportive de mase 
— va fi și de această dată sportul 
spre care își vor îndrepta atenția 
mase largi de tineri și tinere. Con
cursul se va desfășura pe două grupe: 
biciclete de turism și biciclete de 
curse. Distanțele pe care vor avea loc 
întrecerile sînt următoarele :

Biciclete de turism : etapa pe aso
ciație — 6 km; etapa raională (oră
șenească) — 8 km ; etapa regională — 
10 km ; etapa finală — 15 km.

Biciclete de ©urse : etapa raională 
(orășenească) —30 km; etapa regio
nală — 50 km ; etapa finală — 80 km.

în etapa pe asociații sportive — 
care se desfășoară pînă la 1 iunie — 
la concursurile rezervate bicicletelor^ 
de turism pot participa și femei. în 
celelalte etape — la ambele grupe de 
biciclete — vor participa numai băr
bați.

în ceea ce privește calificarea m 
etapele superioare, sistemul este ur
mătorul : la etapa raională pentru bi
ciclete de turism vor participa primii^ 
trei clasați în etapa pe asociație. La 
biciclete de curse pot participa la a- 
ceasta etapă un număr nelimitat de 
concurenți. La etapa regională atît la 
biciclete de turism cît și la biciclete 
de curse vor participa primii trei cla
sați la etapa raională (orășenească), 
în etapa finală la biciclete de turism 
vor participa primii doi clasați, iar la 
biciclete de curse primii trei clasați 
în etapa regională. întrecerile se vor 
desfășura — în toate etapele — con
form regulamentului concursurilor de 
ciclism. Am vrea să atragem atenția 
că prin bicicletă de turism se înțelege 
bicicleta cu torpedou sau pinion li
ber, cu cauciucuri demontabile groase, , 
fără ghidon de curse și fără schimbă- 
lor de viteză.

Pentru a realiza un rezultat valoros, 
participau ții la întrecerile de ciclism 
trebuie să facă intense antrenamente 
înaintea concursului. Cu ajutorul ins
tructorilor sau antrenorilor de ciclism 
este necesar să efectueze 2—3 antre
namente pe săptămînă în care se va 
mări progresiv volumul și intensitatea 
antrenamentelor.

CRONICĂ GĂLĂTEĂNA
Primele întreceri ale Spartachiadei' 

republicane au atras im mare număr 
de tineri și vîrstnici, în diversele con
cursuri care s-au organizat în 
Galați.

PRIMELE RECORDURI

raionul

impor- 
perfor- 

zile ale

Cronica întrecerilor acestei 
tante competiții de mase și 
manță, desfășurate în primele 
lunii martie, pe bazele sportive din

^\\\\\\\\\\\\\^^^
TREI GENERAȚII PE STADION

INTR-O ZI OBIȘNUITĂ 
PRIN CÎTEVA 'SATE

Bunicul: — Mină nepoate că te ajunge... fiu-mev !
Desen de AL. CLENCIU

orașul .Galați, înregistrează mai nmlte 
recorduri. Astfel, concursul de haltere, 
la care au participat 30 de tineri, s-a 
încheiat cu o izbutită tentativă de 
record a juniorului Gh. Petacov. El a 
„smuls" 95 kg, rezultat superior cu 
2,5 kg recordului regional de... se
niori, la categoria semigrea. La o ade
vărată... avalanșă dc recorduri am 
asistat la concursul de înot organizat 
de Școala sportivă de elevi din locali

tate, în bazinul acoperit. Silvia Ungu
rean», Ecaterîna Mărășescu, Gica Ma- 
nafu, Victoria Botez, Rodica Borciu, 
Dan Ungureanu, Mircea Dragu și 
Eugen Hepel au stabilit noi recorduri 
regionale.

raită prin satele raionului Galați 
prilejuit constatări îmbucurătoare. 

Prima „haltă" am făcut-o la G.A.S. 
Ivești. Era la amiază. Lucrătorii gos
podăriei erau plecați pentru a prinzi. 
Dar cine nu cunoaște, în comună, pe 
Iulian Anton, președintele asociației 
sportive Recolta. Așa că ne-a fost ușor 
să-l găsim.

— „Ne pare rău că nu ați venit 
duminica trecută — ne-a spus tov. 
I. Anton — cînd am avut deschiderea 
festivă a Spartachiadei. Sala clubului 
a fost arhiplină. Acum nu vă pot arăta 
decît bazele sportive pe care le-am pre
gătit pentru concursul de duminica 
viitoare".

O pistă de popice, un club cu mese 
de tenis și șah și peste tot multe afișe 
și părtourL Poate cele mai multe pe

care le-am văzut într-o asociație spor
tivă. Ele chemau tinerii din gospodărie 
la întrecerile Spartachiadei. Intr-ade
văr, bazele sportive erau gata să-și pri
mească oaspeții.

...Din nou mașina gonește pe șoseaua 
asfaltată. De la Ivești ne îndreptăm 
spre Bucești, Liești, Hanul Conache 
etc. Prin fiecare sat panouri și afișe 
anunță începerea marii competiții. 
Oprim în comuna Tudor Vladimirescu, 
în fața unei clădiri frumoase unde era 
o animație neobișnuită. Aflăm imediat 
despre ce este vorba : în sala de spec
tacole a căminului cultural se desfă
șurau primele întreceri ale Spartachia
dei. Pe scenă tocmai evoluau fetele 
din echipa de gimnastică a școlii medii 
din comună. Adriana Arion, Alexandra 
Postolache, Dragomira Chirilă, Ga
briela Chiriac și alte fete ale colecti
viștilor au arătat multă grație în 
mișcări. După gimnaste, pe scenă au 
apărut tinerii din echipele de trîntă 
ale asociațiilor Recolta și Știința. Cei 
mai puternici s-au dovedit a fi colec
tiviștii V. Pămînt, A. Constandache și 
elevul C. Condrea...

Cînd am plecat, pe ulițele satului 
se aprindeau luminile. Sportivii și 
spectatorii ieșeau în grupuri pe poarta 
școlii. Părăsind comuna Tudor Vla
dimirescu ne gîndeam că poate și în 
alte sate și comune din raionul Galați, 
sute de fete și flăcăi participant la 
primele concursuri ale Spartachiadei 
republicane se îndreaptă la această oră 
spre casele lor.

TR. IOANIȚESCU

Spartachia.de
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Imagine din meciul disputat duminică la Ploiești: Petrolul — Dinamo București 1—3

★ ★ ★

CU CINCI ZILE ÎNAINTE...

ARBITRII Sf PREGĂIfSC PENTRU NOUl SfZOII
Alaiuri de jucătorii de fotbal, o însemnătate mai mare ca în anii trecuți 

au acordat pregătirii lor și arbitrii. Corespondenții noștri ne-au transmi-s o 
sene de vești privind antrenamentele făcute de „cavalerii fluierului" în ve
derea jacurilor oficiale care vor începe in curînd :

Ietă-ne, așadar, în ultima săptă- 
mînă fără fotbal, în care cele 14 
echipe din categoria A fac ulti

me pregătiri, își definitivează for- 
tțiile, tactica etc.
Echipele de A au intrat în vacanță 
la 8 decembrie anul trecut, cînd au 

it_.parte la ultima etapă a turului, 
cele trei luni și ceva care s-au 

irs de atunci, la o seric de forma- 
pregătirile s-au desfășurat „non- 

►p'Ț^jar altele au făcut o pauză foar- 
sciirtă, de cîleva zile. Frigul, ză- 

da, terenurile desfundate n-au mai 
istituit ca altădată o piedică în 
lea'^antrenamentelor, în vederea re- 
ului. Iată un prim punct cîștigat 

fotbaliști în bătălia împotriva 
nii.

’■'Vtm se prezintă însă echipele, după 
.trei luni de pregătire și cu cîteva 

^zile înaintea startului returului? 
Judecind după rezultatele înregistrate 
meciurile susținute . pînă acum 

licale și de cupă — reiese că piin- 
cele mai bine pregătite se află

Cîștiguri suplimentare la Pronoexpres 
posesorilor de bilete Sportexpres

L740 lei pe un buletin zecimal la PRONOEXPRES

Concursul PRONOEXPRES dc miine, 
:rcuri 11 martie a.c., beneficiază de 
rortante cîștiguri suplimentare pen- 

participanții deținători de bilete 
ORTEXPRES trimestrul 1/1964. 
tlribuirea premiilor suplimentare de 
e beneficiază posesorii de bilete 
ORTEXPRES se face pe baza unei 
rageri suplimentare de 5 numere 
' 49, pe trei categorii astfel : 

lategoria 1 (5 numere din cele 5 
rase) ;
iategoria a II-a (4 numere din
nele 4 extrase) ;
Categoria a Ill-a (4 numere din 
te 5 extrase).
.a cele 3 categorii de premii sttpli- 
ntaie întîlnim printre altele: Mo- 
iclete „CZ“ de 175 cmc., motocicle- 
„MZ“ de 125 cmc., frigidere Zill- 
skva, Fi am, Saratov, televizoare,* * 
irate de radio, biciclete, stilouri etc. 
’entru a putea beneficia de aceste 
tortanle cîștiguri suplimentare iată 
va amănunte privind participarea: 
’e talonul 1 al buletinelor PRONO- 
PRES se înscriu cu cerneală (pe 
rginea albă a formularelor) atitea 
ncre de bilete SPORTEXPRES tri- 
strul 1/1964 cîte variante PRONO- 
PRES s-au completat pe formular. 
Variantele combinate zecimale la 
ONOEXPRES participă la aceste 
iguri dacă pe talonul I vor fi tre- 
e atîtea numere de bilete SPORT- 
PRES trimestrul 1/1964 cîte varian- 
intregi reprezintă varianta combina- 
respectivă. Exemplu : pentru o va
ită combinată de 9 numere, jucată 
Vo (8,4 variante = 25,20 lei) se vor 
:rie numerele a 8 bilete SPORT- 
PRES trim. 1/1964.

cuprinde meciurile primei etape ll retu
rului campionatului categoriei A și 5 
întîlniri din prima divizie italiană :

I. Steagul roșu — Steaua (A)
II. Farul—Dinamo București (A)

III. Progresul — Știința Timișoara
(A).

IV. Rapid — Crișul (A).
V. Știinta Cluj — Dinamo Pitești 

’ ’ (A).
VI. C.S.M.S. Iași — Siderurgistul

(A).
VII. Petrolul — U.T.A. (A)
VIII. Atalanta — Lanerossi (camp.

italian A).
IX. Catania •— Bari (catop. ita

lian A).
X. Inter. — Roma (camp, itșlian 

A).
XL Modena — Milan (camp, ita

lian A).
XII. Toriao — Juventus (camp, ita

lian A).
• Mai sînt numai 2 săptămîni.pîn.ă la 

închiderea vînzării la concursul SPORT- 
EXPRES trimestrul I, concurs care 
printre cele aproape 35.000 cîștiguri 
atribuie și 30 autoturisme. In plus, po
sesorii de bilete SPORTEXPRES pot 
participa — așa cum anunțăm mai sus 
— la picmiile suplimentare oferite la 
concursul PRONOEXPRES de miine, 
precum și la cele din 18 și 25 martie 
a. c.

• A apărui broșura „Campionatul 
dc fotbal", care cuprinde — printre 
altele — programul returului campio
natului de fotbal categoria A și B. 
De vînzare în toate agențiile „Loto- 
Pronosport".
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 

nr. 10 din 4 martie 1964
Categ. I 0,1 premiu a 71.740 lei ; Categ. 

a Il-a 3,0 premii a 25.905 lei ; Categ. a 
IlI-a 34,2 premii a 2.447 lei ; Categ. a 

IV-a 356,9 premii a 301 lei ; Categ. a V-a 
971,1 premii a 110 lei ; Categ. a Vl-g 
5.079,0 premii a 29 lei.

Premiul de categoria I în valoare de 
71.740 lei a fost obținut de CORDAS DU
MITRU din București, pe un buletin combi
nat zecimal de 9 numere (cost 25,20 lei). El 
a mai obținut astfel o suită: de alte premii 
la celelalte categorii.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Dacă numărul de bilete SPORT- 
PRES trecute pe talonul 1 este 
i mic decît cel al vai Sântelor 
ONOEXPRES completate pe formu- 
il respectiv, buletinul întreg sau 
imal nu participă la atribuirea pre
tor suplimentare, ci numai la pre- 
le obișnuite în bani.

► Iată programul concursului PRO- 
’SPORT nr. 11, din 15 martie,care 

Dinamo București. Amînîndu-se me
ciul cu Rapid, campionii n-au vrut 
să piardă nici o zi și duminică și-au 
verificat forma întîlnind la Ploiești 
echipa locală Petrolul. Dinamoviștii 
au lăsat o impresie bună, semn că 
returul îi găsește cu pregătirile puse 
la punct. O comportare la înălțimea 
reputației de care se bucură se așteaptă 
de Ia linia de mijloc Petru Emil — O. 
Popescu, care în meciul de alaltăieri 
a contribuit substanțial la înscrierea 
a două goluri ale echipei lor.

După meciul cu Dinamo' Pitești se 
pare că Steaua a pornit din nou pe rin 
drum bun, pe acela al unui fotbal de 
calitate. Antrenorii Gh. Ola și V. Du
mitrescu au la dispoziție un lot valo
ros, capabil de rezultate dintre cele 
mai frumoase.

Un alt fapt care, a ieșit în eviden
ță în această perioadă este trans
formarea prin care trec o serie 

de echipe. Tn primul rind Dinamo Pi
tești. Antrenorii V. Mărdărescu și I. 
Szdkd au întronat o atmosferă de

La concursul de miine

Foto : Șt. Ionescu-Ploiești

lucru, de disciplină, lipsindu-se de 
acei jucători care dădeau tonul nere- 
gularităților. Locul lor este luat de o 
serie de tineri talentați, crescuți în 
pepiniera proprie. Tot printr-o trans
formare trece și Petrolul care, față de 
prima parte a campionatului, apare cu 
o serie de jucători noi. De aceea, Pe
trolul este încă în căutarea „busolei", 
a celui mai bun „11", antrenorii Oană 
și Cernăîanu avînd încă-, probleme de 
rezolvat în ceea ce privește omogeni
zarea formației. O atenție deosebită 
trebuie acordată apărării, care în me
ciurile susținute pînă acum a înscris 
două goluri în propria-i poartă ț

Perioada care s-a scurs a fost carac
terizată și prin infuzia de elemente ti
nere în echipele noastre de categoria 
A. Este, desigur, un fapt pozitiv că 
mai mult decit ,în a Iți ani tineretul 
a fost promovat cu -turaj în primele 
formații. Conducerile echipelor, antre
norii acordă o mai mare încredere e- 
lementelor tinere, talentate. In afară 
de Dinamo Pitești, alte echipe (U.T.A., 
C.S.M.S. etc.) au promovat juniori 
într-o serie de posturi-cheie, în locul 
unor jucătpri mai vîrsinici, ieșiți. din 
forrr.ă.

Sînt însă și formații care nu au 
făcut acel pas înainte așteptat 
cu âtîta nerăbdare de suporterii 

lor. Astfel, cu toate că la Știința Timi
șoara se muncește pentru crearea le
găturii sufletești între jucători, antre
norul Colea Vilcov arc nevoie de un 
ajutor și mai mare din partea celor 
în drept pentru a urni echipa studen
ților timișoreni din impasul în care 
se află. Slab se comportă și Siderur
gistul Galați, căreia clubul local nu-î 
acordă încă cele mai bune condiții de 
pregătire. Iar actele de indisciplină — 
de care de curînd s-a scris din nou 
în presă — nu au fost curmate.

Desigur, ar mai trebui să vorbim 
despre inconstanța pe care o arată o 
serie de echipe ca Rapid, Progtesul, 
C.S.M.S., Știința Cluj, Crișul etc. Spe
răm însă ca fotbaliștii acestor echipe 
să infirme rîndurile noastre. Și aceasta 
cît mai repede.

M. TUDORAN

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
UNIREA R. VILCEA — DINAMO 

PITEȘTI 2—3 (1 — 1). Meciul s-a des
fășurat in cursul săplămînii trecute și 
a prilejuit un joc viu disputat. For
mația gazdă a pus serioase probleme 
piteștenilor. Punctele au fost înscrise 
de Lovin (rnin. 15), Dobrin (min. 65) 
și C. lonescu (min. 68) pentru învin
gători și Marin (min. 40 din 11 m și 
min. 73) pentru învinși.

D. Roșianu—corcsp.

ȘTIINȚA TIMISOARA—ELECTRO
MOTOR TIMIȘOARA 10—0 (5—0).
Deși s-a disputat pe un teren acope
rit cu zăpadă, jocul a fost de bun ni
vel tehnic. Studenții s-au mișcat cu 
multă ușurință. Un deosebit aport a 
fost, adus de cei doi mijlocași Igna și 
Remus Lazăr. Golurile au fost înscrise 
de Lereter (5), Mițaru (2), Matei (2) 
și Rcmtis Lazăr. Iată formația alinia
tă de Știința: Curcan (Popa)—Ilîrșo- 
va (Răcelescu), turcan, Tănase, Bo- 
tescu, Igna, R. Lazăr, Matei, Ciosescu, 
Lereter, Mițaru.

Aurel Arnăuio—coresp.

CURTEA DE ARGEȘ

Cu prilejul unei ședințe a colegiului 
raional de arbitri a fost analizată ac
tivitatea depusă anul trecut și au fost 
lnate o serie de măsuri menite să ducă 
Ia îmbunătățirea muncii.

Toți arbitrii de fotbal din raion au 
participat cu regularitate de două ori 
pe săptămînă la ședințe de pregătire 
fizică generală și la lecții teoretice 
privind regulamentul de joc, cu scopul 
reîmprospătării cunoștințelor.

Printre arbitrii care dovedesc o bună 
pregătire teoretică sînt Barbu Stoieescu, 
Gheorghe Cotar, Moise Peretz și Te- 
rențiu Dobrineecu.

Emanoil Ster eseu

PLOIEȘTI

Cu diva tâmp în urmă, în orașul 
noetru a avut loc examinarea arbitri
lor din lotul republican ți regional 
©are m îndeplinit condițiile de clasi
ficară la categoria L în fața comisiei

Note

Atitudini necorespunzătoare
Pe masă, trei scrisori, din trei colțuri 

de țară: Sinaia, Baia Mare și Dej. 
Problemele ce le dezbat se pot lesne 
grupa sub un singur titlu: „Atitudini 
necorespunzătoare ale unor jucători, 
în meciurile de verificare".

IN MINUTUL 43

Corespondentul*  nostru, ION SU- 
DITU, din Sinaia ne relatează un 
fapt petrecut în timpul meciului 
Carpați Sinaia — Știința Cluj. Sec
vența descrisă — foarte sumar — s-a 
petrecut în minutul 43 al întîlnirii: 
după un duel aerian, portarul clujean 
Ringbeami și jucătorul din Sinaia, 
Vasile Feldman, au căzut la pămînt. 
Mai „iute” Rîngbeanu s-a ridicat și 
„a servit" lui Feldman o palmă, „că
zută", ca o lovitură de... trăznet (I). 
Dezaprobarea a fost generală: de la 
jucători pînă la spectatori, fără să 
treacă însă și pe la arbitrul Marin 
Niță care, pesemne, neimpresionat de 
un asemenea gest, l-a trecut cu ve
derea. Corespondentul nostru, pe bună 
dreptate, se întreabă : „Ce are de spus, 
In acest sens, Cristian Rînglieanu...?".

Noi așteptăm răspunsul.

SA SE FOLOSEASCĂ „GHIDUL 
SPECTATORULUI DE FOTBAL"

V. SASARANU — corespondentul 
nostru regional din Baia Mare, își in
titulează scrisoarea : „Cînd nu se cu
noaște regulamentul jocului de fotbal" 
și se referă la protestele jucătorilor 
la adresa unor decizii juste ale arbi
trului în meciul Minerul Baia Mare — 
Siderurgistul Galați. Faptul că jucătorii 
băimăreni nu cunosc reguli elemen
tare ale jocului de fotbal este grav; 
dar mai reprobabil ni se pare faptul 
că și protestează — oricum zadarnic 
— la deciziile conducătorului de joc.

Se impune ca pe lîngă orele pla

C. S. O. MUREȘUL TG. MURES 
— AR1EȘUL TURDA 3—1 (2—0). Â 
fost un joc desfășurat in viteză. 
Punctele mureșenilor au fost înscrise 
de Sardi (min. 16 și 29) și Vegh (min. 
76). Unicul gol al oaspeților a fost 
realizat de Balaș (C.S.O. Mureșul) 
in min. 49, autogol.

I. Vulcan—coresp.

ȘTIINȚA GALAȚI — LAMINORUL 
BRA1LA 0—3 (0—1). Victoria a re
venit formației oaspe, a cărei linie 
de atac s-a dovedit mai eficace în ac
țiunile de finalizare. Cele 3 goluri ale 
echipei învingătoare au fost înscrise 
de Tudor Vasile, Pantici și Adam.

N. Cricică—coresp.

TRACTORUL CORABIA — RAPID 
PIATRA OLT 6—0 (2—0). Peste 2000 
de spectatori au asistat la un joc de 
slab nivel tehnic, influențat și de 
terenul greu. Au marcat Udroaica 
(3), Ene, Stănescu și Rizu.

Cornelia Măreț—coresp. 

alcătuită din A. Pîrvu și Ioan Petra, 
delegați ai colegiului central de arbitri 
și C. Dragii, președintele colegiului re
gional de arbitri, s-au prezentat 28 
de arbitri care au dat lucrări scrise 
și examen oral. Au dat răspunsuri bune 
M. Vasil iu — Ploiești, P. Căpățînă — 
Buzău, Gh. Orășanu — Cîmpina ș.a,

Gh. Alexandres cu 
și A. Vlășceanu

SUCEAVA

în vederea începerii returului cam
pionatului de fotbal • s-a întocmit un 
minuțios plan de pregătire în care 
sînt prevăzute diferite obiective. Prin
tre acestea se numără ședințele de pre
gătire fizică care s-au efectuat în sală 
și în aer liber, sub conducerea pro
fesorului de educație fizică Liviu Țopa. 
Paralel a fost studiat din nou regu
lamentul de fotbal, piunîndu-se un ac
cent deosebit pe teme ca : plasamen
tul arbitrilor, legea avantajului, folo-*  
sirea forței fizice, ofsaidul etc.

P. Brătănescu

nificate pregătirii, conducerea secției 
de fotbal să organizeze discuții pe 
marginea regulamentului și — mai 
ales — comportarea jucătorilor pe teren.

DE CE ?
Din Dej, corespondentul A. KON- 

TRAY, ne transmite că în cadrul 
meciului amical de fotbal Unirea Dej— 
Industria Sîrmei C. Turzii, spectatorii 
au asistat și la o întîlnire de box (!) 
disputată — fără limite de greutate 
și mai ales de elementară sportivitate 
— între Cristache (Dej) și Tîmpănaru 
(C. Turzii). „Spectacolul" a fost deza
probat de public și numai datorită in
tervenției coechipierilor, cei doi bătăuși 
au fost „îmblînziți", dar, din păcate, 
nu și eliminați de pe teren. DE CE ?

A GENDĂ
MECIURILE PRIMEI ETAPE 

A RETURULUI
Returul campionatului categoriei A 

programează duminică următoarele 
partide: CONSTANȚA: Farul—Dina
mo București; BRAȘOV : Steagul roșu 
— Steaua : PLOIEȘTI i Petrolul — 
U.T.A.; CLUJ : Știința — Dinamo Pi
tești: IAȘI: C.S.M.S. — Siderurgis
tul ; BUCUREȘTI : Rapid — Crișul și 
Progresul — Știința Timișoara.

„CUPA ZORI NOI"
Prima etapă, desfășurată tur-retur, în 

cadrul „Cupei Zori Noi" s-a soldat cu 
următoarele rezultate: Foresta Fălti
ceni — Volanul Botoșani 3—0 și 1—2, 
Feroviarul Cîmpulung — Metalul Ră
dăuți 3—2 și 6—4, Dinamo Suceava — 
Filatura Fălticeni 9—0 și 4—2, Unirea 
Botoșani — C.F.R. Suceava 0—0 și 
2—2.’

C. ALEXA — corcsp. reg.

Alte rezultate: FLACARA MORENI
— TRACTORUL BRASOV 5—2 (0—2) 
C.S.M. SIBIU — ELASTIC SIBIU 
2—0 (1—0): TRACTORUL CORA
BIA — RĂSĂRITUL CARACAL 2—2 
(2-1).
ALTE MECIURI DE VERIFICARE
Săptămîna trecută s-au mai disputat 

o serie de meciuri de verificare, în
cheiate cu următoarele rezultate : Chi
mia Făgăraș — Metalurgistul Cugir 
2—2 (0—2), Steaua roșie Beiuș — Mi
nerul Lupeni 0—3 (0—1), Știința Cra
iova — Jiul Petrila 1—4 (1—3).

JOI, FINALA „CUPEI 6 MARTIE"
In a treia etapă a acestei competiții 

s-au Înregistrat următoarele rezultate s 
Faianța Sighișoara — Textila Sf. 
Gheorghe 3—1 (1—0), Gaz Metan 
Mediaș — Tractorul Brașov 2—0 
(0—0), Chimia Făgăraș — Metrom 
Brasov 4—1 (1—0), Rulmentul Brașov
— C.S.M. Sibiu 2—4 (1—2).

Finala se va desfășura joi, la Brașov» 
între Gaz Metan Mediaș și C.S.M. 
Sibiu.

C. GRUIA-coresp. reg.



A
Bondoc a debutat victorios 

în întîlnirea
Prima partidă a meciului pentru tit

lul de campion al Capitalei la șah, care 
opune maestrului Em. Reicher pe can
didatul de maestru VI. Bondoc, a fur
nizat o surpriză de proporții. Partida 
n-a durat decît... 8 mutări și s-a soldat 
cu victoria lui Bondoc (cu albul) care 
a întins adversarului o abilă cursă în

cu Reicher
deschidere, neobservată de acesta. In 
fața pierderii alității și cu o poziție 
străpunsă în centru, Reicher s-a recu
noscut învins. Astfel, Bondoc ia con
ducerea în meci cu 1—0.

A doua partidă a întîlnirii este pro
gramată miercuri după amiază în sala 
Progresul din str. Lipscani.

FAZA DE IONA A CAMPIONATULUI UEPUBLiCAN DE JUNIORI

Printre șahiștii ploieșteni
la Banca de Stat Ploiești și în orașul 
Buzău.

• La Căminul cultural din comuna 
Vîlcănești (raionul Teleajen) tot mai 
mulți iubitori de șah se string în ju
rul tablelor cu 64 patrate. Nu de mult, 
pentru șahiștii din Vîlcănești s-a or
ganizat un campionat individual mas
culin, desfășurat sub îndrumarea di
rectorului școlii de 8 ani, tov. D. Șoi- 
man. Desigur, este doar un prim pas 
în cadrul unei activități promițătoare.

9 Un meci la patru mese, cu tur și 
retur, a opus selecționatele de surdo- 
muți ale orașelor Ploiești și Iași. Pri
ma întîlnire — desfășurată la Iași — a 
revenit gazdelor cu scorul de 3—1, în 
timp ce returul s-a terminat la egali
tate : 2—2.

an, în ora- 
continuă să 
i intensă. 

Iată relatări asupra manifestațiilor la 
care au luat parte șahiștii ploieșteni, 
comunicate de corespondenții noștri 
Florian Albu și A. Vlăsceanu.

• Nu de mult, șahiștii de la C. S. 
Petrolul Ploiești au făcut o vizită ce
lor din Buzău, cu care s-au întîlnit 
la opt mese. Forța de joc a oaspeților 
— din rîndul cărora n-au lipsit maes
trul sportului C. Partus, C. Butnaru, 
I. Mitroî, D. Zara ș.a. — Ie-a asigurat 
o victorie categorică : 8—0.

• Maeștrii sportului Corvin Rado
vici și Paul Diaconescu (amîndoi de 
la Petrolul Ploiești) au dat simultane

De la începutul acestui 
țul și regiunea Ploiești 
pulseze o activitate șahistă

re- 
&________ , . „ . . ?i
Banat s-au întrecut pentru cîștigarea 
dreptului de a participa la finala cam
pionatului republican de juniori. „Zotia“ 
a fost dominată de boxerii bănățeni 
care, de altfel, au și cucerit locul I 
la șapte categorii.

De-a lungul celor trei reuniuni, des
fășurate în sala Armatei din locali
tate, participanții au realizat întreceri 
frumoase, viu disputate, apreciate de 
spectatori.

In ultima reuniune s-au înregistrat 
următoarele rezultate : cat., minimă — 
Gh. Druga (Brașov) b.p. A. Ursulescu 
(Banat) ; cat. hîrtie — T. Kineses 
(Brașov) b.p. N. Negrea (Banat) ; 
cat. muscă — Gh. Țală (Brașov) b.ab. 
repr. 1 P. Pozchi (Ploiești) ; cat. cocoș
— L. Bertelom (Brașov) b.ab. repr. a 
II-a S. Poponețe (Ploiești) ; cat. pană
— V. Așchileanu (Banat), în cel mai 
spectaculos meci al reuniunii, învinge 
la puncte pe M. Deheleanu (Banat). 
Cat. semiușoară — D. Constantinescu 
(Banat) b.p. N. Kerim (Dobrogea) ; 
cat. ușoară — M. Truichici (Banat) 
b.p. M. Marconi (Banat) ; cat. semi- 
mijlocie — T. Muha (Banat) b.p. 
I. Petrea (Brașov) ; cat. mijlocie mică

i — Gh. Dumitrescu (Ploiești) b. K.O. 
I repr. I 1. Riso (Banat) ; cat. mijlocie

BRAȘOV. Tinerii pugiliști din 
giunile ’ Ploiești, Dobrogea, Brașov

b. K.O. 
cat. semi- 

o__  . v , b.ab. repr.
a III-a N. Chiriță' (Dobrogea) ; cat. 
grea — G. Schubert (Banat) b. K.O. I 
Gh. Marinescu (Ploiești).

La sfîrșitul competiției juniorul P. 
Kineses (Brașov) a primit premiul 
acordat celui mai tînăr participant la 
această zonă.

— P. Ghercea (Banat) 
repr. I 1. Colcer (Brașov) ; 
grea — F. Maier (Banat)

T. MARIN-coresp.

CÎMPIA TURZII. Timp de patru 
zile, în trei reuniuni, campionii regiu
nilor Maramureș, Crișana, Hunedoara 
și Cluj și-au disputat întîietatea pen
tru cucerirea titlurilor de campioni de 
zonă și a dreptului de participare la 
faza finală a campionatului de juniori.

Cea mai bună comportare au avut-o 
campionii regiunii Cluj care, datorită

unei pregătiri superioare, au ocupai 
locul I la zece categorii.

lată campionii de zonă în ordinea 
categoriilor : cat. minimă 
(Cluj), cat. hîrtie: I.
(Cluj), cat. muscă: I. Filip (Cluj) 
cat. cocoș : I. Mărgineam» (Cluj), cat 
pană: A'. Peternel (Cluj), cat. semi 
ușoară: Al. Popa (Cluj), cat. ușoară 
V. Dandoczi (Cluj), cat. semimijîocie 
Șt. Marton (Cluj), cat. mijlocie mică 
Al. Mateuș (Maramureș), cat. mijlocie 
Gh. Chivăr (Cluj), cat. semigrea 
E. Naghi (Cluj), cat. grea : N. Dinei 
(Hunedoara).

Cu prilejul acestei competiții s-au re 
marcat printr-o comportare frumoas 
următorii boxeri : I. Filip, Al. Pop 
(Cluj), Al. Mateuș (Maramureș; 
N. Szanta (Hunedoara).

Măsuri care se impuneau

— V. Chil 
Apaliideani

P. ȚONEA-coresp.mai de mul

Programul turului campionatului republican pe echipe, seria A
în aceste zile, în secțiile de lupte 

ale chi>bcjrilo-r și asociațiilor sportive 
se fac intense pregătiri în vederea 
deschiderii campionatului republican 
pe echipe, seria A, la lupte clasice și 
libere. Pe de altă parte, federația de 
specialitate a organizat recent cursuri 
de perfecționare cu antrenorii și ar
bitrii din țară în vederea aplicării ce
lor mai corespunzătoare metode de 
pregătire a luptătorilor și a însușirii 
temeinice a regulamentului.

Iată programul turului campionatu
lui :

SERIA A LUPTE LIBERE:
ETAPA I DUMINICĂ 22 MARTIE, 

grupa I la Buc. — participă Progresul, 
C.S.M. Reșița și Steaua ; grupa a II-a 
la Tg. Mureș — participă Vagonul 
Arad, Rapid Buc. și Mureșul Tg. Mu
reș ; grupa a IH-a la București — 
participă Siderurgistul Galații, Dinamo 
Buc. și Rulmentul Brașov ; grupa a 
IV-a la Lugoj — participă Steagul roșu

1

Meciuri de verificare
a loturilor republicane
REȘIȚA 9 (prin telefon). — De joi, 

orașul nostru a găzduit loturile repre
zentative masculin și feminin, care au 
susținut meciuri de verificare în ve
derea apropiatelor întîlniri internațio
nale. cu selecționatele orașului Viena.

Lotul feminin a întîlnit joi echipa 
feminină a orașului, iar vineri pe cea 
de tineret (masculin), totalizînd două 
manșe a cîte 100 de bile. O formă 
constant bună a avut-o campioana re
publicană Maria Stanca: în ambele 
concursuri a realizat aceeași cifră — 
421 p. d. De asemenea, s-au remarcat 
Ioana Predeanti (421 și 416) și E- 
lena Trandafir (427 și 391). Dintre 
kx-a Iniei o bună impresie au lăsat 
Elisabeta Holes (409 și 412) și Petra 
Preda (421 și 416). în general, însă, 
majoritatea componentelor lotului a 
avut o evoluție inegală, cu fluctuații 
de ia o zi ia alta. Ioana Gothard, de 
pildă, a realizat 358 p. d. în prima 
zi și 413 a doua zi : Ileana Ghiarjaș 
368—436 ; Elena Antonimiei 384—409. 
Altele (Elena Lupesc», Cornelia Mol- 
doveanu. Crista Szocs) n-au depășit 
cifra de 400.

In schimb, lotul masculin a mani
festat o formă remarcabilă în ansam
blu, în întrecerea cu selecționata locală. 
Rezultatul obținut de primii 6 selec- 
ționabiii atinge cifra de 5 277 p. d., 
ceea ce înseamnă o medie de 879,5 p.d. 
Cele mai bune comportări le-au. avut 
Cr. Vinătoru 925—872, I. Micoroiu, 
888—857, 7. Szentani 882—852 \și P. 
Purie 836—897. C. Radulescu, Const. 
Dumitrii și L, Martina s-au prezentat 
sub valoarea lor, realizind cifre sub 
815 pd. De la localnici s-au remarcat: 
Ăl. Dascălii (851), Gh. Oprea (845) 
și V. Rașovan (843).

P. BOCȘANU-coresp.

Brașov, A.S.M. Lugoj și C.F.R. Timi- 
șoara.

ETAPA A II-A DUMINICĂ 5 APRI
LIE : grupa I la București — parti
cipă Progresul, Rapid și Rulmentul ; 
grupa a II-a la Reșița — participă Va
gonul, C.S.M. Reșița, C.F.R. Timișoara; 
grupa a III-a la București — participă 
Siderurgistul Galați, A.S.M. Lugoj și 
Steaua ; grupa a IV-a la Sibiu — par
ticipă Steagul roșu Brașov, Dinamo și 
Mureșul Tg. Mureș.

ETAPA A III A DUMINICĂ 12 
APRILIE : grupa I la Brașov — par
ticipă Progresul, Vagonul,. Siderurgis
tul și Steagul roșu Brașov ; grupa a 
II-a la București — participă C.S.M. 
Reșița, Rapid, Dinamo și A.S.M. Lugoj; 
grupa a III-a la București — participă 
Steaua, Mureșul Tg. Mureș, Rulmentul 
Brașov și C.F.R. Timișoara.

ETAPA A IV-A SÎMBĂTĂ 2 MAI : 
grupa I la București — participă Pro
gresul, Dinamo și C.F.R. Timișoara ; 
grupa a II-a la Arad — participă Va
gonul, A.S.M. Lugoj și Rulmentul Bra
șov ; grupa a III-a la Galați — parti
cipă Siderurgistul, C.S.M. Reșița și 
Mureșul Tg. Mureș ; grupa a IV-a la 
Tîrgovlște — participă Steagul roșu 
Brașov, Rapid și Steaua.

ETAPA A V-A SÎMBĂTĂ 23 MAI : 
grupa a III-a la Timișoara — parti
cipă Siderurgistul, Rapid și C.F.R. Ti
mișoara.

ETAPA A V-A DUMINICĂ 24 MAI: 
grupa 1 la Tg. Mureș — participă Pro
gresul, A.S.M. Lugoj și Mureșul Tg. 
Mureș ; grupa a II-a la București — 
participă Vagonul, Dinamo și Steaua ; 
grupa a IV-a la Brașov--- participă
Steagul roșu, C.S.M. Reșița și Rulmen
tul Brașov.

SERIA A LUPTE CLASICE:
ETAPA I DUMINICĂ 29 MARTIE : 

grupa 1 la București — participă Di
namo, Progresul și C.F.R. Timișoara ;

grapa 
A.S.M. 
tul Baia Mare ; grupa a III-a la Bra- 
șov — participă Rapid, Unio Satu 
Mare și Steagul roșu Brașov ; grupa a 
IV-a la București — participă Metalul 
Buc.. Steaiaa și Siderurgistul.

ETAPA A II-A S1MBATĂ 11 APRI
LIE : grupa a III-a la București — 
participă Rapid, Steaua și C.F.R. Ti
mișoara.

ETAPA A II-A DUMINICĂ 12 
APRILIE : grupa I la Pitești — par
ticipă Dinamo, A.S.M. Lugoj și Stea
gul roșu Brașov ; grupa a II-a la Ga
lați —- participă Siderurgistul, Metalul 
și Unio Satu Mare ; grupa a IV-a la 
Satu Mare 
Satu Mare

ETAPA 
APRILIE: 
participă Dinamo, C.S.M. Reșița, Ra
pid și Metalul ; grupa a II-a la Bucu
rești — participă Progresul, A.S.M. 
Lugoj, Unio Satu Mare și Steaua ; 
grupa a IlI-a la Baia Mare — parti
cipă C.F.R. Timișoara, Chimistul, Stea
gul roșu Brașov și Siderurgistul.

ETAPA A IV-A DUMINICA 24 MAI: 
grupa I la Galați — participă Dinamo, 
Unio Satin Mare și Siderurgistul ; gru
pa a II-a la Roșiori de Vede — par
ticipă C.S.M. Reșița, Steaua și Steagul 
roșu Brașov ; grupa a III-a la Bucu
rești — participă Rapid, Progresul și 
Chimistul Baia Mare ; grupa a IV-a la 
Timișoara — participă Metalul, A.S.M. 
Lugoj și C.F.R. Timișoara.

ETAPA A V-A DUMINICĂ 14 IU
NIE : grupa I la București — parti
cipă Dinamo, Steaua și Chimistul Baia 
Mare ; grupa a II-a la Timișoara — 
participă C.S.M. Reșița, Unio Satu 
Mare și C.F.R. Timișoara ; grupa a 
III-a la Lugoj — participă Rapid, 
A.S.M. Lugoj și Siderurgistul ; grupa 
a IV-a la București — participă Me
talul, Progresul și Steagul roșu Brașov.

a II-a la Reșița — participă 
Lugoj, C.S.M. Reșița și Chimis-

-— participă Metalul, Unio 
și Chimistul Baia Mare.
A III-A DUMINICĂ 26 
grupa I la București —

Galațiul, care cu cîțiva ani in urmă, 
a dat lotului republican numeroase 
elemente de valoare, printre care pe 
cuno<cuți pugiliști. D. Ciobotaru, 
Marinescu, I. Peicin, Gh. Ilie, M. 
zaru etc. trăiește în anonimat în 
ma vreme.

Comisiile de specialitate nu 
mai preocupat cu aceeași însuflețire de 
acest sport atît de îndrăgit. Antrenorii 
n-au fost suficient controlați și ajutați. 
Ei s-au mulțumit cu cîteva rezultate 
imediate — de multe ori fără valoare 
— obținute de elevii lor, care au prac
ticat un box bazat mai mult pe forță 
și mai puțin pe cunoștințe tehnice.

Ca urmare a acestei munci necores
punzătoare, boxul gălățean a „bătut 
pasul66 pe loc, sau mai precis a regre
sat. N-am mai văzut de mult timp un 
boxer de valoare ridicat din acest 
centru pugilistic.

Trăgînd concluzii juste atît din dis
cuțiile purtate la ședința de analiză a 
biroului Federației de box, cît și din 
propria analiză, comisia regională de

Gh. 
Pin- 
ulti-

box Galați a 
suri pentru 
pugilistice.

Printre altele, comisia regională d 
specialitate a luat hotărîrea să în fiii 
țeze o nouă secție de box, în cadn 
A.S. Constructorul, angrenînd în mui 
că pe antrenorul Petre Mihai, „mae 
trulu celor mai mulți dintre boxerii a 
valoare care s-au ridicat din ace. 
oraș.

Prin grija asociației sportive a fo 
amenajată o sală nouă de antrenantei 
(dotată cu aparatură modernă) la pa 
terul unui bloc turn din ,cota^ex\ 
Țiglina. în această sală se pregăte. 
atît vechii pugiliști din orașul Galat 
cît și o serie de 40—50 de tiner^do 
nici să se inițieze în tainele sportul 
cu mănuși. Roadele muncii depuse 
acest centru 
tate cu viu

hotarît sâ ia urgente mi 
îmbunătățirea activităț

de antrenament sînt a*  te 
interes.

GH. TEODORESCU 
GH. ARSENIE, coresp.

Un aliment al tuturor anotimpurilor

ÎNGHEȚATA

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

Pentru consumul la domiciliu, se vinde în ambalaje speciale.

DACINAȚII« ECRANE D E Z R A

O producție a studiourilor mexicane
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BASCHET
Amănunte asupra derbiului etapei: 

Știința Timișoara — Știința Cluj
• Clasamentele la zi ©lin nou lider in seria a ll-a 

a campionatului masculin

Iată clasamentele la zi;

rEWI5pfMA5Â •z

Joi începe la Cluj

Desigur, dintre meciurile desfășu
rate duminică în cadrul campionate
lor republicane de baschet cel mai 
mare interes l-a slîrnit întîlnirea de la 
Timișoara dintre echipa studenților 
din localitate și Știința Cluj.

Partida se anunța, echilibrată, 
așa a și fost aproape treisferturi din 
meci. Clujenii au condus cu 8—4, 
pentru ca apoi avantajul să treacă 
de partea timișorenilor, care au ajuns 
în avantaj cu 26—16 și 31—21. în
min. 25 Știința Cluj a condus din 
nou, de astă-dată cu numai un punct: 
39—38. Totul anunța un final pasio
nant. Da>r, în minutele următoare Știin
ța Timișoara a jucat din ce în ce mai 
bine, în timp ce clujenii au „căzut" 
inexplicabil, nu au mai luptat cu am
biție și au fost depășiți cu 25 de 
puncte.

In legătură cu această întîlnire, 
i-am solicitat cîteva cuvinte unuia din 
arbitri — Grigore Avachian. — fată 
ce ne-a spus :

„Știința Timișoara a desfășurat un 
jac mai bun în atac. Adică, a folosit 
pivoții, pătrunderile, contraatacurile 
și aruncările de la semidistanță. For
mația din Cluj, în schimb, s-a bazat 
doar pe pivoți. Și așa însă, ar fi pu
tut realiza un rezultat onorabil, dacă 
in final ar fi luptat cu mai multă 
biție".

Prin 
și cel 
dauna

Și

rea în primele patru locuri, care adtfc 
calificarea în turneul final, a devenit 
și mai interesantă; la ea participă 
acum nu mai puțin de șapte echipe: 
Știința Cluj, Dinamo București, Steaua, 
Rapid, Știința Timișoara, Știința Bucu
rești și Dinamo Oradea.

Seria a Il-a a campionatului mas
culin are un nou lider : Aurul Brad, 
(cu același număr de jocuri pierdute 
ca și următoarele două: C.S.M.S. 
Iași și Farul Constanța).

Trebuie să menționăm că echipa 
Chimia Suceava nu s-a prezentat du
minică la meciul cu A.S. Armata Ba
cău și conform regulamentului, i s-au 
dat pierdute cu 0—£0 toate meciurile 
pe care trebuia să le susțină 
sfîrșitul campionatului.

La fete, Mureșul Tg. Mureș 
zat o victorie prețioasă în fața
București și ‘datorită acestui fapt și-a 
sporit simțitor șansele de a se califica 
în turneul final.

în sfîrșit, în seria a Il-a Progresul 
București și S.S.E. Constanța ocupă 
primele două locuri, dar I.C.F. și Olim
pia București se află la distanță de 
numai două puncte față de formația 
elevelor din Constanța și continuă 
să-și păstreze șanse pentru califica
rea în prima serie.

MASCULIN

1. Știinfa Cluj
2. Dinamo Buc.
3. Steaua
4. Rapid
5. Știința Timișoara
6. Știința București
7. Dinamo Oradea
8. Știința Tg. Mureș
9- St. roșu Brașov 

Știința Craiova 
Siderurgistul Galați 
Politehnica Cluj

10.
11.
12.

SERIA

13 11
13 10
12 9
13 8
13 8
13 7
13 7
13 5
13 4
12 3
13 3
13 2

A

i

781
847
788
811
823
888
820
933
947

989:
1007:
913:
869:
976:
926:
797:
947:
976:
699:1079 
758: 932 
834:1042

p:nă la

a reali-
Voîntei

SERIA

1. Aurul Brad
2. C.S.M.S. Iași
3. Farul Constanța
4. Voința Tg. Mureș
5. Olimpia M. I. Buc.
6. Voința Satu Mare
7. Constructorul Iași
8. A.S.A. Bacâu
9. Progresul Buc.

10. Chimia Suceava

12
12
11
12
12
12
12
11
12
18

590
643
638
634
707
638

18
18
16
14
12
12
12
10
10
2

SERIA IFEMININ

1. Știința Buc. 14 13 1 888:628 26
2. Rapid București 14 13 1 938:644 26
3. Voința București 14 10 4 829:711 20
4. Mureșul 13 8 5 670:633 16
5. Știința Cluj 14 7 7 726:701 14
6. Voința Brașov 14 6 8 666:736 12
7. Unirea București 14 6 8 603:788 12
8. Voința Tg. Mureș 13 3 10 576:798 6
9. Voința Oradea 14 2 12 538:765 4

10. Crișul Oradea 14 1 13 577:807 2

SERIA A II-A

1. Progresul București 10 9 1 550:465 18
2. S.S.E. Constanța 10 8 2 588:479 16
3. I.C.F. 10 7 3 604:482 14
4. Olimpia București 10 7 3 470:428 14
5. A.S.A. Cluj 10 4 6 486:521 8
6. C.S.M.S Iași 10 3 7 530:577 6
7. Mătasea Dudești 10 1 9 442:595 2
8. Știința Timișoara 10 1 9 428:551 2am-

Simon (St. roșu) încearcă să-l depășească pe Spiridon. Fază din meciul: 
Dinamo București — Steagul roșu Brașov

Foto : 1. Mihăică

succesul Științei Timișoara 
al studenților bucureșteni 
Rapidului) lupta pentru clasa-

Din activitatea juniorilor

e „Cupa Dinamo" pentru echipele 
de «miori din Capitală s-a încheiat cu 
vi», ia formației Tînărul dinamovist, 
care în finală a învins Academia Mi
litară cu 57—54 (26—22, 44—44).
Clasamentul final: 1. Tînărul dina
movist; -2. Academia Militară; 3. 
S.P.C.; 4. Construcția-I.C.H.F.

• în clasamentele campionatelor 
le juniori ale orașului București con- 
luc Tînărul dinamovist la băieți și 
S.S.E. 2 și Rapid la fete.

Gr. Popescu-coresp.

Cel de-al doilea concurs 
al etapei finale a campionatului republican

Rezultatele primului concurs
După programul competițional in

ternațional atît de bogat din ultima 
vreme, iată că sportivii noștri frun
tași la tenis de masă își continuă acti
vitatea, de data aceasta și pe plan in
tern. Joi, vineri și sîmbătă, orașul Cluj 
va găzdui întrecerile celui de al doilea 
concurs al etapei finale a campionatu
lui republican individual. Cu acest 
prilej își fac debutul — prin calificare 
directă — în actuala ediție a campio
natului Maria Alexandru, Ella Constan*  
tinescu, Geta Pitică, Catrinel Folea, 
Eleonora Mihalca. Iudit Crejec, Marta 
Tompa, A. Re ti-, Giurgiucă, Negulescu, 
Cobîrzan, Gantner, Sîndeanu, Senti- 
vani, Bodea etc. Alături de aceștia vor 
lua parte jucătoarele și jucătorii cali
ficați din primul concurs, ca și unii 
invitați de către FRTM prin colegiul 
central de antrenori.

întrecerile pentru desemnarea cîști- 
găt orilor celor cinci probe (simplu 
femei, simplu bărbați, dublu femei, 
dublu bărbați și dublu mixt) se anun
ță viu disputate. Un plus de interes 
în desfășurarea competiției îl va aduce 
și sistemul de desfășurare a ultimelor 
patru concursuri ale etapei finale. Cam
pioni ai țării vor deveni sportivii care 
vor acumula cel mai mare număr de 
puncte în aceste patru concursuri. Deci, 
de la un concurs la altul, fiecare con
curent se va strădui să strîngă o „zes
tre14 cît mai mare de puncte pentru 
ași menține șansele pînă la sfîrșit 
în lupta pentru titlurile puse în joc. 
Și în această întrecere, modul cum va 
fi luat startul — la Cluj — are o im
portanță deosebită.

în toate cele cinci probe, meciurile 
se vor disputa după formula „cel mai 
bun din cinci seturi14 și vor fi elimi
natorii pînă în semifinale, după care 
se va juca sistem turneu de patru ju
cătoare, jucători și dubluri.

înaintea începerii competiției de la 
Cluj, socotim nimerit să amintim cam
pionii republicani din ediția prece
dentă. Iată-i : MARIA ALEXANDRU 
(simplu femei), A. RETI (simplu băr
bați), MARIA ALEXANDRU — ELLA 
CONSTANTINESCU (dublu femei), 
RADU NEGULESCU — A. RETI (dublu 
bărbați), ELLA CONSTANTINESCU — 
DORIN GIURGIUCĂ (dublu mixt).

★

60 de jucătoare și jucători calificați 
din etapa regională s-au întrecut sîm
bătă și duminică în sala de la sta
dionul Republicii din Capitală în ca
drul primului concurs al etapei finale 
a campionatului republican individual. 
Întîlnirile nu s-au ridicat la un nivel 
tehnic corespunzător, dar au plăcut 
prin dîrzenia cu care majoritatea spor
tivilor și-au apărat șansele.

VIORICA IV AN
(Progresul București)

I 
băieți, au fost alcătuite patruLa l ‘ .___

grupe, iar la fete, trei, tu fiecare grupă 
s-a jucat sistem turneu.

Iată ordinea clasamentelor primilor 
trei clasați pe grupe: simplu băieți, 
gr. I : 1. A. Trupei (Știința Petroșeni),
2. D. Antonescu, 3. Jude ; gr, a Il-a ; 
1. Lăzărescu (MTTc București), 2. Maj- 
tehni, 3. Marton ; gr. a IlI-a : 1. Cătă
lin Cojocaru (Voința Iași), 2. Teodo- 
rescu, 3. Băcioiu ; gr. a IV-a : 1. ~~ 
Pitea (Voința Cluj), 2. Tudor Pavel,
3. Adrian Vlad.

Simplu femei, gr. I : I. Eva Visclii 
(Tășnad, reg. Maramureș), 2. Valeria 

” ; gr. a
1. Viorica Ivan (Progresul Bucu- 

Dinu, 3. Ioana 
1. Magdalena 
Vera Veil, 3.

Tudor

Tutunul dușmanul marilor performanțe sportive
Tn ultima vreme se vorbește tot mai 

Ies despre influența dăunătoare a tutu- 
îultii. Cum obiceiul de a fuma este 
ăspîndit și în rîndul sportivilor noș- 
ri, ne-am adresat tovarășului lector 
inivensitar dr. C. Alexandrescu, din 
electivul catedrei de Cultură Fizică 
Aedicală a 
?izică, solicitîndu-i 
icestei probleme 
zilei.

— Ce alte tulburări se ivesc in 
„familia11 fumătorilor ?

Institutului de Cultură 
un interviu asupra 
aflată la ordinea

ne spuneți, 
anume este

— Vreți să 
tti. prin ce 
toare practica fumatului?

mai în- 
dătuiă-

— Fumatul produce o intoxicare 
entă a organismului, deoarece fumul 
le țigară conține o serie de substanțe 
oxice cum ar fi nicotină, oxidul de 
arbori, acidul cianhidric, amoniacul, 
icului formic și acroleina. O dată pă- 
runs în plămîni, fumul de țigară irită 
ăile respiratorii superioare determinînd 
pariția faringitelor, laringitelor, bron- 
itelor, iar la nivelul plăntînilor, emfi- 
emul și scleroza pulmonară. Ceva mai 
□uit, arderea incompletă care se pro- 
luce în țigară cu degajarea oxidului 
le carbon și a unor substanțe cance- 
igene — arsenic, benzipiren, pluto
niu 7 — predispune, pe marii fumă- 

,î î îndeosebi, la îmbolnăvirea de 
ancer pulmonar. Statistici internațio- 
lale recente arată că 90 la sută din 
azuriile de cancer pulmonar se înregis- 
rează în rîndurile marilor fumători, a 
elor care consumă în medie 25 de 
igări pe zi.

— Tot datorită fumatului intervine 
accelerare a pulsului și o creștere 
tensiunii arteriale, datorită spasme- 

produse de nicotină.

o 
a 
lor vasculare 
După aceea putem avea de-a face eu 
tulburări de ordin cardiovascular sub 
forma arteritelor, varicelor, hemoroizi
lor, precum și instalarea mai precoce 
a sclerozei vasculare.

Fumul de țigară atacă totodată și 
smalțul dinților favorizînd apariția ca
riilor. Producînd tulburări circulatorii 
la nivelul mucoasei tubului digestiv, 
nicotină produce gingivite, stomatite, 
gastrite, ulcer gastric sau duodenal, 
duce la scăderea poftei de mîncare 
prin diminuarea secreției glandelor 
salivare. Din această cauză, pentru 
a-și excita secrețiile digestive, unii 
fumători folosesc, înainte de mese, con
dimente sau băuturi alcoolice tari. 
Digestia insuficientă duce la o slabă 
nutriție, urmată de slăbirea organismu
lui, de receptivitatea acestuia la dife
rite maladii de natură infecțioasă mai 
ales.

Tutunul este însă și o otravă a sis
temului nervos, celula nervoasă fiind 
cea mai sensibilă la lipsa de oxigen. 
Tutunul acționează negativ asupra cen-

suprimarea reflexelor condiționate, 
aceea fumătorii prezintă și o serie 
tulburări ale sistemului nervos ca 
pildă, cefalee, somn agitat, lipsă 
concentrare, oboseală intelectuală,

trilor nervoși superiori, mergînd pînă 
la
De
de
de
de --------------
slăbirea memoriei, amețeli, nervozitate.

In sfîrșit, organele de simț, și în 
special ochiul și urechea, pot suferi 
de asemenea de pe urma fumatului.

Cele mai frecvente îmbolnăviri se ma
nifestă sub forma tulburării distinge
rii culorilor și scăderea parțială și 
chiar totală a auzului.

Acțiunea tutunului asupra sportivilor 
este și mai dăunătoare. Fiindcă fuma
tul le scade posibilitatea de a execu
ta efortul cerut de performanța sporti
vă. în primul rînd, sportivii au nevoie 
de un sistem nervos, de văz și auz 
în perfectă stare de funcționare. Nu
mai astfel, ei pot răspunde cu promp
titudine solicitărilor și nu se expun ia 
accidente, ca de pildă în alpinism, în 
aviația sportivă, în gimnastică (la a- 
parate) etc. De asemenea, aparatul 
respirator și cel cardiovascular, atît 
de solicitat în efortul sportiv, trebuie 
să funcționeze în cele mai bune con
diții, pentru ca sportivul să poată face 
față cu succes efortului cerut și im
plicit, să realizeze performanțe de va
loare.

Din acest punct de vedere este de 
neînțeles cum unii sportivi, sub pre
textul calmării nervoase, fumează în 
pauza destul de scurtă dintre două pe
rioade de efort, cînd se știe că în ase
menea situații, atît ventilația pulmona
ră cît și circulația sîngelui sînț de 
circa 20 de ori mai active decît în 
repaus. în plus, organismul se găsește 
în... pană de oxigen și fumînd, sporti
vii respectivi privează organismul lor 
de o bună cantitate de oxigen, tocmai 
atunci cînd acesta are nevoia cea mai 
mare.

Iată suficiente motive care demon
strează că sportivii nu trebuie să fu
meze, iar antrenorii și medicii au da
toria să lupte pentru a-i convinge de 
neajunsurile acestei practici. Aș vrea 
să fac însă o precizare; nu este in-

dicat 
brusc 
concursurilor, deoarece aceasta îi va 
produce perturbări în organism, care-i 
pot influenta în mod direct performanța.

— Date fiind efectele nocive 
ale fumatului, care suit mijloa
cele prin care sportivii pot lupta 
împotriva acestui veritabil flagel?

ca unul sportiv să i se suprime 
fumatul, mai ales în apropierea

Veliu, 3. Helga Demetrovici; 
II-a . - ■ -
iești), 2. Constanța 
Gheorghe ; gr. a IlI-a : 
Lesai (Voința Arad), 2. 
Adriana Pascu.

Câștigătorii grupelor 
pentru cel de-al doilea 
începe joi la Cluj. Cu excepția grupe
lor a doua și a treia la fete, în cele
lalte, pentru locul I au existat mai 
mulți sportivi la egalitate de puncte, 
departajarea făcîndu-se pe baza vic
toriilor directe.

Dintre cîștigători merită a fi eviden- 
țiați tinerii A. Trupei, Cătălin Cojo- 
oara, Tudor Pitea, Viorica Ivan și Mag
dalena Lesai. S-au mai remarcat: Elena 
Bratu (Voința Constanța), Vera Veis 
(CSM Cluj), Constanța Dinu (Bere 
Grivița București), Petru Simin (Reși
ța), Adrian Vlad (MTTc București), 
Tudor Pavel (Progresul București), 
Andrei Iovan (Izvorul Bocșa Vasiovei),

Lucru important este ca activitatea 
tuturor acestor sportivi, ca și a altora 
care se vor mai releva, procesul lor 
de instruire să fie urmărit și condus 
cu toată atenția de antrenorii respec
tivi sau de instructorii voluntari. In 
asemenea condiții, mulți dintre acești 
tineri jucători vor ajunge cadre de 
nădejde ale tenisului nostru de masă,<

s-au calificat 
concurs care

H D C H E l/rf gheată

— Cel mai eficace mijloc profilactic, 
cel mai indicat „medicament" — și 
singurul de altfel — este... voința 
Fumatul nu este, așa cum cred unii 
sportivi ți chiar antrenori, o necesi
tate. Intîlnim foarte numeroase cazuri 
de sportivi care nu simt nevoia să 
fumeze, atleți ca Z. Vatnoș, I. Barabaș, 
rugbiști printre care V. Moraru, Al. 
Teofiiovici, fotbaliști ca de de pildă 
Datcu, 1. lonescu, Nunweiler 111, Min- 
dru, schiorul Gh. Vilmoș și chiar an
trenori — N. Murafa, C. Herold, V. 
Popescu, Gh. Roșculeț. Ga să ne re
ferim doar la cîteva exemple...

Dacă chestiunea ar fi privită cu toa
tă seriozitatea, cu simț de răspundere 
și, în această direcție, în loturi s-ar 
duce o muncă educativă susținută, nu 
încape îndoială că problema ar putea 
fi rezolvată. Sportivii noștri fruntași 
trebuie să înțeleagă că drumul lor 
spre marile performanțe le este serios 
îngustat de acest dușman care este 
tutunul. Ei trebuie să ajungă, prin- 
tr-un efort de voință — care, de altfel, 
în foarte multe cazuri le este carac
teristic — să se convingă singu" 
de inutilitatea acestei practici dăună
toare și astfej să renunțe la ea.

interviu luat de T1BERUJ STAMA

Mîine, primele jocuri
în „Cupa F.R.H.P."

Activitatea hocheistică se află trî 
plină desfășurare. Pe patinoarul „23 
August" se dispută începînd de mîine 
o interesantă competiție la care pârtii 
cipă trei formații bucureștene pârtiei-» 
pante la campionatul categoriei A 
(Steaua, Știința și Dinamo) și lotul 
de tineret.’ Competiția este dotată cu 
„Cupa F.R.ll.P."

Jocurile sînt așteptate cu un inte
res deplin justificat, echipele fiind în 
forma. Să nu uităm că săptămîna 
viitoare trei dintre ele participă la re
turul turneului final al campionatului 
republican.

Programul primei zile (mîine, 
miercuri 11 martie) cuprinde două 
jocuri atractive: de la ora 17 : Știința 
— Lotul de tineret iar de la ora 191 
Steaua — Dinamo.

întrecerea continuă vineri, sîmbătă' 
și duminică.
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PARDUHICE, 9 (prin telefon). Așa
dar, jocurile grupei D s-au îriclieiat. 
După o săptămînă petrecută la Pardu
bice, unde a trecut cu succes cele 
3 examene, echipa țării noastre se 
pregătește să pEce din nou în capitala 
R.S. Cehoslovace. A fost o „escală 
la care au participat, cu rezultate care 
sînt cunoscute, formațiile U.R.S.S., Ja
poniei și Norvegiei și în. fața cărora 
reprezentativa țării noastre a 
3 victorii care au situat-o pe 
loc în grupă.

A fost făcut, astfel, un pas

obținut 
primul

imp o r- 
tant in drumul spre fruntea clasamen- 
tului. final, la care echipa noastră as
piră alături de alte puternice forma
ții. Jucătorii români —- și acest lucru 
îl confirmă declarațiile și comentariile 
specialiștilor, ca și aprecierile presei 
— au făcut jocuri frumoase și s-au 
dovedit a fi cei mai bine pregătiți 
dintre toți handbaliștii care au evoluat 
în sala Stadionului de iarnă. A sur
prins, desigur, lupta atît de strînsă

Cum sc dispută semifinalele
Semifinalele campionatului mondial 

6e dispută tot după formula turneu, 
pe două serii de cîte patru echipe : 
primele două clasate în grupele A și B 
vor forma seria I, iar primele două 
din grupele C și D — seria a 11-a. 
Fiecare din echipe va întîlni pe cele
lalte, cu excepția formației ca care 
s-a intilnit în grupa preliminară. De 
pildă, Romînia nu va mai juca meciul 
cu U.R.S.S., pentru eă l-a disputat în 
grupa 1) și rezultatul lui este luat în 
considerare în semifinale. Cu alte 
cuvinte, fiecare echipă va susține de 
fapt cîte două partide. Dintre cele opt 
echipe, patru intră deci în semifinale 
era o „zestre*  de puncte. Criteriile de 
alcătuire a clasamentelor sînt aceleași 
ca și La grupe : 1. punctele totalizate ; 
2. diferența de goluri (marcate — pri
mite) ; 3. numărul de goluri marcate ; 
4. tragere la sorți.

Finalele campionatului vor avea loc 
în baza clasamentelor seriilor semifi
nale : echipele clasate pe locul 1 se vor 
întîlni între ele pentru titlul mondial, 
cele de pe locul 2 pentru locurile 3—4 
ș.a.m.d.

an-

PRAGA-PABDUBICE-PRAGA
din partida noastră cu echipa U.R.S.S. 
Trebuie să precizez însă, că formația 
sovietică a venit la Pardubice hotă
rî tă să producă — așa cum am făcut 
și noi la ediția trecută din R.F.G. — 
marea surpriză a campionatului.

După meciul cu echipa romînă,
trenorul sovietic Jan Grimbergas ne 
mărturisea că formația Uniunii Sovie
tice a făcut cel mai bun meci din toate 
partidele internaționale susținute pînă 
în prezent.

în celelalte două partide — dispu
tate în compania unor adversari mai 
slab pregătiți, dar animați — firește —- 
de aceeași dorință de a realiza un re
zultat bun în fața campionilor mon
diali — reprezentativa R.P. Romine a 
obținut alte două victorii, care i-au 
sporit în mod evident șansele la un loc 
fruntaș în turneul final.

Miercuri și vineri, în semifinale, ju
cătorii romini vor susține alte două 
examene importante, in care vor în
tîlni adversari cu certă valoare și în 
care — sîntem conviși — jucătorii 
noștri vor dovedi în continuare buna 
lor pregătire și puterea lor de luptă 
arătate la Pardubice.

Marți, jucătorii români se înapoiază 
la Praga, urmi nd ca miercuri seară (ora 
21,30 — ora București) să susțină 
primul joc în a doua grupă semifinală 
în compania echipei clasate pe locul 
secund în grupa C, formația Danemar
cei. Aceasta va fi alcătuită din urmă
torul lot : Holst, M. Petersen, J. Pe
tersen, Jorgen Hanfien, Sandh-oje, An
dersen, Berndt, Kramer, Svendsen, Pe
dersen, Skarup, M. Nielsen, Jens Han
sen, Graversen, Wo ds guard și J» Niel
sen.

R. P. Romînă a întrecut Japonia cu 36-12 (16-7)
(Urmare din pag. 1)

sfîrșit. Jucătorii sovietici au ratatla
foarte mult în acest meed, în timp ce 
handbaliștii norvegieni au luptat cu 
mare dîrzenie pentru victorie. Deși 
învinsă selecționata U.R.S.S. s-a cali
ficat pentru semifinale întrucît are un 
golaveraj superior

★
Alte rezultate : R.D.G.—Iugoslavia 

14—14 (10—7) ; R.F.G.—S.U.A. 24— 
13 (9—7) ;
(14—3); -
(9-7) !;
(15—3) ; 
(13-5).

Suedia—R.A.U.
Ungaria—Islanda 

Cehoslovacia—-Elveția 
D a ne ma re a—F ran ța

Seria I 
garia.

Seria i
Romînia,

Programul jocurilor semifinale (toate se 
disputa La Praga) :

Miercuri 11 martie : R.F.G. — Ungaria, 
Cehoslovacia — U.R.S.S., Iugoslavia — Sue
dia și Romînia — Danemarca (ora 21.3Q — 
ora București).

MIINE : ROMÎNIA — DANEMARCA 
IN SEMIFINALE

în urma ultimelor rezultate din grupe, 
clasamentele se prezintă astfel :

Grupa
4. p; 3.

Grupa
garia 4 . ,
4. R.A.U. 0 p.

1. Cehoslovacia 6 p; 2. Dane- 
3. Elveția 2 p; 4. Franța 0 p.

1. Romînia 6 p; 2. U.R.S.S. 2p 
Norvegia 2 p (37—47); 4. Ja-

R î 1. R.F.G. 5 p; 2. Iugoslavia 
R.D.G. 3 p; 4. S.U.A. 0 p.
B : 1. Suedia 4 p (51—31): 2. Un- 

p (45—36); 3. Islanda 4 p (40—39);

Grupa 
marca 4

C : 
p;

Grupa 
(65—39); 
ponia 2

D :
3.
p (40-90).

Eleonora Mihalca învingătoare în concursul
international de tenis de masă de la Ousse

Duminică 
acest oraș 

un concurs international de tenis de 
masă cu participarea unor jucătoare 
din R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
R..S.F. Iugoslavia, Austria. R. P. Ro- 
mînă și R. P. Bulgaria. Turneul in
dividual a revenit tinerei jucătoare ro- 
mince Eleonora Mihalca. Iată cîteva 
rezultate mai interesante: sferturi de 
finală: Folea — Panknerova 2—0,

RUSSE, 9 (prin telefon), 
după-amiază a început în

Pregătiri pentru „Cursa Păcii
Un lot de 16 cicliști sovietici au în

ceput pregătirile pentru cea de-a 
XVII-a ediție a tradiționalei competiții 
cicliste „Cursa Păcii" Varșovia-Ber- 
lin-Praga. Din lot fac parte: campio
nul olimpic Viktor Kapitonov, Anatoli 
Cerepovici, Alexandr Pavlov, campio
nul unional de mare fond Ants Viara- 
vas, Mihail Kurbatov, Alexandr Kuli-

mană pentru a se antrena împreunî 
cu cicliștii acestei țări.

★
Federația de ciclism din R.D. Ger 

mană a selecționat cele trei loturi di 
rutieri care vor reprezenta țara li 
„Cursa Păcii", Turul Tunisiei și Tu 
rul Marocului. Pentru prima compe 

au tost selecționați Gustav A

S-au calificat, deci, pentru semifinale 
mele două clasate din fiecare grupa, 
riile semifinale :

I : R.F.G., Iugoslavia, Suedia,

a H-a : Cehoslovacia, Danemarca, 
, U.R.S.S.

Vineri 13 martie : Iugoslavia — Ungaria, 
Danemarca — U.R.S.S., Suedia — R.F.G. și 
Romtnia — Cehoslovacia (ora 21,30 — ora 
București).

Partidele disputate în grupe : Iugoslavia 
— R.F.G. 14—14, Suedia — Ungaria 15—8, 
Cehoslovacia — Danemarca 14—11 și Ro- 
mtnia — U.R.S.S. 16—14 nu se mai disputa, 
în semifinale contînd aceste rezultate.

Un grup de cicliști polonezi care 
bin, Arsen Abdalov, precum și cîțiva 
alergători tineri, printre care Elmar 
Mozik. Nikolai Grebejnikov, Boris Iva
nov, Alexandr Dohliakov și Vitaii Star- 
cenko. Antrenorul echipei este Viktor 
Verșinin. cu ani in urmă și el un bun 
alergător și participant la „Cursa 
Păcii".

Deocamdată, cicliștii se antrenează 
ta cadrul asociațiilor din orașele unde 
locuiesc. Incepînd din aprilie, ei se 
vor întîlni in orașul Soci, unde vor 
participa la mai multe curse de con
trol. Cursa principală va avea lor în
tre 16 și 19 aprilie, in patru etape, 
pe distanța de 500 km. La 23 aprilie, 
8 alergători vor pleca în R.D. Ger-

se pregătesc pentru „Cursa Pacu 
dolf Schur, Klaus Ampler cîștigătorr 
de anul trecut al „Cursei Păcii", foi 
tul campion mondial Bernard Eksteii 
Lothar Appier, Manfred Brunninj 
Gunther Hoffman, Dieter WiSemai 
Gunter Lux.

★
De 10 zile, cicliștii polonezi care •< 

pregătesc pentru „Cursa Păcii" ’ 
în R. P. Bulgaria. La 3 martie, 
Plovdiv, ei au participa^ la pritr 
cursă de control împreună'cu-alergi 
torii bulgari. Întrecerea a constat îi 
tr-o probă contracronometrului j 
distanța de 30 km. Cel mai bun tiu 
a fost realizat de Rajmund Zelinsț 
El a acoperit distanța în 45 minut 
59,3 sec. Pe locurile următoare s-s 
clasat Kudra, Koțev, Beker.

ITALIA: ECHIPELE FRUNTAȘE 
ÎNVINGĂTOARE

V. Jartdrescu 2—1, Pire—•Hristova —
Tupi 2—1, Mihalca — Ivanova 2—0, 
semifinale: Folea —.
Mihalca — Pire 2—0, 
— Folea 2—0.

Luni s-au desfășurat 
în cadrul unui turneu 
mafia romînă a dispus de reprezenta
tivele R.S.F. Iugoslaviei cu 3—0 și 
R. P. Bulgaria cu 3—1

Competiția se încheie miercuri.

I Irlstova 2—0> 
finala : Mihalca

primele jocuri 
pe echipe. For-

în etapa a 24-a, echipele fruntașe 
au abținut rial victorii astfel incit situa
ția primelor clasate a rămas neschim
bată. Bologna a dispus de Sampdorhj 
cu l—o. Milan a cîștigat în deplasare 
la Catania eu 1—0, iar Internazionale 
a dispus de Bari eu 3—0, Cea mai mare 
surpriză o constituie înfrîngerea pe te
ren propriu a Florentine! : 0—2 cu La- 
nerossi ! Celelalte rezultate : Juventus— 
Atalanta 0—0, Genoa—Torino 0—0, La
zio-Modena 1—0, Mantova—Spat 2—0 
și

FRANȚA: ST. ETIENNE

i Messina—Roma 2—1. Primele clasate
1. Bologna 24 15 3 1 40:13 38
2. Internazionale 24 15 6 3 34:16 36
3. Milan 24 14 7 3 41:19 35
4. Juventus 24 12 7 5 38:23 31

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
• Selecționata feminină de baschet a 

U.R.S.S., care va participa in luna a- 
prilie la campionatele mondiale din 
Peru, se va opri in S.U.A., unde va 
susține mai multe meciuri. Sportivele 
sovietice vor întîlni reprezentativa 
S.U.A. in două meciuri și formațiile 
Boosters și College Wayland.

a fost inuinsă la Hodotun cu 3—1 
(0—0, 2—0, 1—1) de prima selecționa
tă cehoslovacă de hochei pe gheață.

• Desfășurat în orașul Ivanovo, me
ciul de patinaj viteză dintre echipele 
R.S.F.S. Ruse și Suediei s-a terminat 
cu scorul de 148—112 puncte în favoa
rea patitiaiorilor sovietici. La indivi
dual, pe pr imul loc s-a clasat suedezul 
Ivar Nitsson cu 187,066 puncte, urmat 
de Ostașov (R.S.F.S.R.) 188,208 puncte. 
Habibalin (R.S.F.S.R.) 189,221 puncte. 
De remarcat totuși că, in proba de 
10 000 m Ivar Nilsson și Joartp Nilsson 
au fost învinși de către tinărul concu
rent sovietic Selianin, care a realizat 
timpul de 16:31,8. Ivar Nitsson a mar
cat 16:42.0.

• Iată cîteva rezultate înregistrate 
în concursul internațional de înot de 
la Bremen : bărbați : 100 tn liber :
Klein (R.F.G.) 54,3 — nou record ger
man ; 4x100 rri mixt: Robie (S.UA.) 
4:53,9; 200 ni bras: Mrazek (R.F.G.) 
2:33,5; 100 m fluture: Robie (S.U.A.) 
59,1 ; femei : 100 ni liber : Hagberg 
(Suedia) 1:02,5; 100 m fluture: Hus- 
tede (R.F.G.) 1:08,1; 100 m spate: 
Winkel (Olanda) 1:09,4. Inotătoarea 
franceză Kiki Caron a ocupat doar lo
cul patru în această probă cu timpul 
de 1:12,2.

IȘI CONTI
NUA SERIA SUCCESELOR

în campionatul Franței, St. Etienne, 
fruntașa clasamentului, a mai obținut o 
victorie, de data aceasta în fața echi
pei Nîmes pe care a întrecut-o cu 3—0. 
A doua clasată Lens a fost performera 
etapei, dispunînd cu 8—1 de Bordeaux. 
Două partide au consemnat victorii în 
deplasare : Vallenciennes a cîștjgat la 
Paris cu Racing ; 3—1 (!) iar Angers a 
cîștigat la Rennes cu 4—2. Rouen a 
învins echipa pariziană Stade Francais 
cu 2—0, în timp ce celelalte partide 
s-au termihat la egalitate, toate cu 
scorul de 1—1 : Lyon — Nantes, Stras
bourg—Monaco și Sedan—Toulouse. Jo-

eul dintre Niee și Reims a fost amî- 
nat din cauza terenului impracticabil, 
în clasament conduce St. Etienne cu 
32 p. urmată de Lens cu 29 p, și Lyon 
23 p. De menționat că liderul are cu 
un joc mai puțin decît Lens.
IUGOSLAVIA: STEAUA ROȘIE A 

PIERDUT UN PUNCT
In etapa a doua a returului campio

natului iugoslav, Steaua roșie Belgrad 
a pierdut un punct prețios acasă ! Ju- 
cînd acasă, liderul clasamentului a ter
minat la egalitate (0—0) cu noua pro
movată Treșnievka. Partizan Belgrad 
a cîștigat în deplasare, la Skoplje, cu 
1—0 meciul cu Vardar, dar n-a reușit 
să reintre în plutonul fruntaș. Celelalte 
rezultate : O.F.K. Beograd—Velei Mos
tar 0—0, Sarajevo—Vojvodina 1—1, Novi 
Sad—Zelejnicear 2—0, Radnicki—Hajduk 
Split 4—2 și Dinamo Zagreb—Rjeka 1—0. 
în clasament conduce Steaua roșie cu 
20 p . urmată de O.F.K. Beograd 19 p., 
Sarajevo 18 p. etc.
ANGLIA : TOTTENHAM ÎNVINSĂ DE 

EVERTON
în etapa de sîmbătă a campionatului 

englez actuala fruntașă a clasamentului 
Tottenham a fost învinsă cu 4—2 de 
campioana de anul trecut Everton. Li
verpool (clasată pe locul 2 și candidată 
la șefia clasamentului deoarece are cu 
două jocuri mai puțin decît Tottenham) 
a dispus eu scorul de 6—0 de Ipswich ! 
Celelalte rezultate : Aston Villa—Shef
field Wednesday 2—0, Blackburn—Lei-

PREGĂTIRILE ATLEȚILOR SOVIETICI PENTRU J. 0.

• Orașul norvegian Drammen a găz
duit, in prezența a 15 000 de spectatori, 
un mare concurs internațional de să
rituri cu scliiurile de la trambulină. 
Victoria a revenit campionului olimpic 
Toraif Engati, care a totalizat 246,6 
puncte. Cele mai lungi sărituri ale sale 
au măsurat <07,5 m și 107 m. Pe tocu
rile următoare s-au clasat Virkola 
(Norvegia) 227.2 puncte, Selttek (Nor
vegia) 219,6 puncte, Putkonen (Finlan
da) 213,6 puncte etc.

• în _ •primut meci al turneului pe 
care il întreprinde în R.S. Cehostovacă. 
foi trial ia canadianâ Wituupe^ Marootis

• Cel de-al doilea campionat mas
culin de baschet al Africii s-a încheiat 
la Casablanca cu victoria echipei Re
publicii Arabe Unde, care a învins ia 
finală ca 69—57 (31—30) reprezenta
tiva Marocului. Pînă la acest meci, am
bele echipe erau neinoinse. Campionatul 
Africii a contat și ca turneu de califi
care pentru Jocurile Olimpice de la 
1 okio. Clasindu-se pe primul loc, echipa 
R.A.U. va participa la turneul final al 
Olimpiadei.

• Recordmana mondială de natație. 
Dawn Fraser, a fost râuită, iar mama 
sa omorîtă intr-un accident de autoruo- 
hil petrecut sîmbătă ta Sydney. Medi
cii au declarat că rănile cunoscutei îno
tătoare au siat attt de grave și ea va 
putea participa la Jocurile Olimpice 
de la Tokio.

MOSCOVA (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat recent ziarului „So- 
vietski Sport", antrenorul echipei de 
atletism a U.R.S.S., Gavrii Korobkov, 
a declarat că selecționata olimpică va 
fi desemnată după campionatele unio
nale, care vor avea loc la Kiev între 
27 și 30 august. Noi vrem să alcătuim 
o echipă puternică nu numai ta ce 
privește preteadenții cutioscuți la me
daliile de aur, dar echilibrată și capa
bilă să evolueze la o valoare ridicată 
în toate cele 36 de probe atletice ale 
olimpiadei. La Tokio, după părerea 
aiea — a spus Korobkov — echipa 
S.U.A. tui va fi singurul nostru 
adversar așa cum s-a iritimplait la 
Roma. Cred că echipa unită a Ger
maniei, precum și selecționatele An
gliei și R.P. Polone, ale Australiei și 
chiar Franței vor fi foarte puternice. 
Atleții noștri se antrenează încă de 
acum cinci Luni. Ei n-au întrerupt an
trenamentul nici to sezonul de iarnă. ,pină la Tokio.

Totul este planificat în așa fel ca 
sportivii să se afle în maximum de 
formă la începutul lunii octombrie. 
Un accent deosebit se pune pe pregă
tirea sprinter'lor. Tn această iarnă nu 
am dat de loc răgaz afleților Ozolin, 
Prohorovski, Savcink, Politiko, Gus
man care trebuie să se pună la punct. 
Crosul pe zăpadă, gimnastică și curse 
zilnice pe 100 și 300 de metri în sală 
au fost repetate neîncetat. Sperăm că 
vom alcătui o ștafetă bună, care să 
cîștige una din medaliile olimpice. 
După aprecierile specialiștilor, ștafeta 
noastră va trebui să realizeze timpul 
de 38.6. Aruncătorii de greutate au 
făcut și ei un antrenament foarte util. 
Viktor Lipsii îs și-a propus să treacă 
anul acesta de granița celor 20 m. In 
ce privește pe alergătorii de fond, 
mulți dintre ei au parcurs peste 700 
km în lunile de iarnă și îi așteaptă 
încă mii de kilometri de antrenament,

eester 2—2, Blackpool—Bolton Wanuere 
2—0, Fulham—Chelsea 2—1. Nottingham 
Arsenal 2—0, Sheffield United—Burn!' 
2—0 stocke—West Bromwich Albi, 
1—1, Manchester United — Westham 1 
nited 2—0, Wolverhampton—Birmingha 
5—1. Clasament : Tottenham 44 p d 
33 meciuri, Liverpool 42 p. din 31 m 
ciuri, Everton 42 p din 33 meciuri.

ȘTIRI, REZULTATE
In sferturile de finală ale „Cup 

orașelor tîrguri44, Valencia a dispus 
teren propriu de Ujpesti Dosza cu &- 
(primul joc.). . . . ^© In campionatul Belgiei, Anaerb^c 
a dispus duminică de S. C. Trond 
1—0 avînd S puncte avans asupra jț 
mației clasate pe locul al doilea Beeri 
gen.
• Recent în meciul din „Cupa A 

gliei” dintre Manchester United și fc 
mația din liga a H-a Sunderland (3- 
și 2—2 după prelungiri) s-a înregistr 
o mare catastrofă. Din cauză că org 
nizatorii au vîndut mai multe bile 
decît capacitatea stadionului (62 000) u 
din tribune s a prăbușit și 50 de șpe 
tatori au fost internați în ștare gra 
la spital. Doi din aceștia și-au pierd 
viața.
• La sfârșitul lunii mai și la început

lunii iunie se va desfășura în Brazi 
un mare turneu internațional de fott 
cu prilejul jubileului fotbalului bra 
lian. Programul turneului este urn. 
torul : 30 mai : Brazilia—Anglia la f 
de Janeiro ; 31 mai : U.R.S.S.—Argt
tina la Sao Paulo; la 3 iunie : Anglii 
Argentina la Belo Horizonte ; la 4 iun 
Brazilia—U.R.S.S. la Sao Paulo, la 
iunie : Anglia—U.R.S.S. la Sao Pui 
și Brazilia—Argentina la Rio de Janei 
în caz de egalitate de puncte, primi 
două clasate se vor întîlni din nou 
19 iunie la Rio de Janeiro,

• în semifinalele „Cupei Elveția 
Lausanne a dispus cu 6—0 de forrr 
ția din liga secundă Porrentruy, i 
Chaude de Fonds a eliminat Grass! 
pers cu 3—0. Finala șe dispută La 
martie la Berna.
• Comisia de arbitri din ead-i 

F.I.F.A. va stabili, în cursul acestei so 
tămîni la Zurich, arbitrii care vor cg 
duce meciurile la campionatul mond din 1966.

©în grupa africană a turneiuiui pre 
limpic de fotbal s-au disputat do 
întîlniri. La Cașablanca, în meci reti 
Marocul a învins Nigeria cu 4—1. P 
mul meci fusese cîștigat de jucate 
nigerieni cu 3—0. Astfel că se va d 
pută cea de-a treia întîluire pe tei 
neutru.

La Tunis, reprezentativa Tunisiei 
făcut joc egal (1—1) cu Dahomey.

©în ve'derea meciului retur Italia 
Turcia, contînd pentru eliminatori 
turneului olimpic de fotbal, selecțioi 
rul italian Edmondo Fabri a corivo< 
1Ș jucători, printre care se a£Jă Mazz< 
(Internazionale), Domenchini (Atalant 
Meroijj (Qenova), Fortunato șl Lo^ 
(Milano), care activează în formații 
statut profesionist. Comentîrid acea, 
situație, ziarele italiene arată că Fee 
rația încalcă statutul de amatori, c 
Comitetul olimpic nu a făcut deoca 
dată nici o opiecție.
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