
Spartachîada republicană

hofesori de educație
izîcă, fiți în primele 

rînduri!
I«i toată țara se desfășoară, 

tfr-o atmosferă entuziastă, în- 
recerile mari; competiții înclii- 
ate celei de a XX-a aniver- 
ări a eliberării patriei noastre 
- Spartachiada republicană. In 
ălile de sport din orașe, la că
linele culturale din mediul să- 
isc, pretutindeni, nu există zi 
i care utia sau mai multe din 
sociatiile sportive locale să nu 
rganizeze însuflețite concursuri.

La startul întrecerilor ii gă
ini intr-un număr impresionant 
i pe elevii din școlile de 8 
ni, profesionale și medii. Regu- 
imentul acestei ample competi- 
i precizează că întrecerile cam- 
tonatelor școlare din acest an 
onstituie, în același timp, în- 
•eceri ale Spartacliiadei repu- 
fîcane. De aceea, mai mult ca 
ricînd, diferitele etape ale a- 
jstor campionate care au avut 
>c pînă acum au oglindit un 
eosebit interes atit din partea 
rganizatorilor cit și din partea 
ancurenților. Și ne aflăm doar 
i începutul competiției.
Un aport deosebit in atrage- 

;a in cadrul Spartachiadei re
publicane, a întregului tineret 
ludi , la pregătirea lui pentru 
oncursuri îl poate aduce ca
rele didactice de specialitate 
in școli. Fiecare profesor de 
ducație fizică, la locul 
e rttuncă, poate, desigur, 
esfășoare o vie activitate 
ngrenare a elevilor săi în 
eceri, să-șî facă o datorie 
inste ca toți tinerii și tinerele 
e care ii pregătește, să parti
ție la una sau două din ramu- 
le sportive prevăzute in Spar- 
ichiadă. Totodată, cadrele noa- 
:re didactice de specialitate au 
osibilitatea să se ocupe și de 
regătirea cit mai temeinică a 
articipanților. de îmbogățirea 
unoștințelor lor sportive pe par- 
irsul întrecerilor, de depista
ta, cu acest prilej, a eiemente- 
r de perspectivă, 
nui larg activ de 
olulari din riadul celor 
r-iniei elevi. Asistăm, 
ti. la un examen practic de ma- 
îritate al asociațiilor sportive 
:olare care ar fi de dorit să 
ileagă c't mai multe succese 
i compania celorlalte asociații 
lortive. să acumuleze experien- 
i, să se consolideze. Va fi un 
prilej de justificată mindrie 
entru acei elevi și acele aso- 
ații sportive școlare care vor 
tuși să reprezinte orașul sau 
rgiunea lor in etapele supe- 
oare ale competiției.
Așadar, rolul care revine pro- 
sorilor de educație fizică in 
ganizarea și buna desfășurare 
acestei competiții festive este 

eosebit de important. Datele 
: care le deținem piuă acum 
infirmă că marea lor majori- 
te a marcat un inceput pro- 
tiițător în înfă-verile Sparta-
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rol. MIHAI TÎRNOVEAN
șeful serviciului de educație 
sică din Direcțiunea activităților 

educative a Ministerului
Invățămîntului
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VĂ!

Fruntașă în întrecerea socialistă

PORTRET

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd

A 5*a victorie consecutivă!

de duminică

— De la trimisul nostru special, DAN GÎRLEȘTEANU —
PRAGA, 13 (prin telefon). — în fața unui public foarte nu

meros (18 000 de spectatori), echipa țării noastre a obținut o 
victorie de mare prestigiu în fața formației Cehoslovaciei, cu 
scorul de 16—15 (9—7), asigurîndu-și astfel calificarea în fi
nala campionatului mondial de handbal în 7, pe care o va 
disputa duminică după-amiază, cu Suedia. Echipa noastră a 
practicat un joc excelent în atac și a avut o apărare fermă, 
dovedind că este o formație ....
care știe să facă față partide- ?.'a *PUS cu*ln!01 tehnica, tac-
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ECHIPA ROMINIEI A ÎNVINS FORMAȚIA
CO 16-15 (9-7), CALIFICÎNDU-SE

CAMPIONATULUI MONDIAL MASCULIN DE
Suedia, cîștigătoarea seriei I, adversara 

a echipei noastre

lor decisive, să lupte cu toată 
energia pentru victorie. Și s-o 
obțină I De remarcat faptul că 
reprezentativa noastră a con-

tica și concepția de joc supe
rioară a campionilor mondiali. 
Toți jucătorii merită felicitări 
pentru partida remarcabilă pe

menține piuă la sfîrșitul celor 
60 de minute. Atacă handbaliș- 
tii cehoslovaci, dar apărarea 
noastră interceptează mingea și 
construiește prima acțiune. Mo- 
zer se înalță, șutează puternic, 
Arnost reușește să respingă, 
dar același Mozer reia balonul 
direct în plasă: 1—0. Replica 
gazdelor este promptă : Duda 
trage prin surprindere de la dis
tanță și egalează. Inițiativa ne 
aparține. Balonul circulă cu re
peziciune de la un jucător la 
altul și în min. 4 luăm din nou 
conducerea prin lacob care în
scrie de la distanță : 2—1. Ju
cătorii cehoslovaci fac eforturi 
să egaleze și reușesc acest lu
cru în min. 7 prin Mareș, după

(Continuare iu pag. a 8-a)

Recent, tinăra GETA POPESCU, croitoare In piele la fa
brica Flacăra Roșie din Capitală, candidată P.M.R.. a primit 
drept răsplată pentru activitatea depusă In producție insigna 
de fruntașă in întrecerea socialistă pe aruil 1963. Im numai 
18 ani Geta Popescu este o muncitoare cu o înaltă calificare 
care dă produse de calitate superioară. In anul care a tre
cut, ea a realizat economii în valoare de peste 16 000 lei.

Ut timpul liber muncitoarea Geta Popescu practică atletis
mul in cadrul asociației sportive Flacăra roșie. Rezultatele 
obținute pe terenul de sport o anunță ca o talentată atletă.

Foto : T. Roibu

,,16-iniile „Cupei 
R. P. Romîne“.

Am lăsat la urmă
intenționat jocurile
C.S.M.S. lași — Siderurgistul 
Galați și Știința Cluj — Dinamo

MÎINE, START!

Duminică, la Călimănești

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CROS

Atac al „stegarilor" la poarta lui Suciu

Cu toată intervenția lui Arrutst, mingea șutată puternic de Mo
zer va intra in plasă : 5—3 pentru echipa Romîniei

dus tot timpul meciului, uneori 
chiar la diferențe apreciabile, 
de 5 și 6 goluri. Jucătorii ro- 
mîni au știut să facă cu mult 
calm față jocului deosebit de 
dur al gazdelor, care au recurs 
fa numeroase obstrucții și ne- 
regularități pentru a împiedica 
atacurile noastre și a reface 
din handicap. Pînă ia urmă

Așadar, de miine toată lumea 
pe stadioane. Reîncepe (de astă- 
dată irevocabil) al doilea „tur 
de pistă" — și ultimul — al 
celor 14 formații de primă ca
tegorie. Să privim împreună cla-

roșu—Steaua. In perspectivă, 
două partide viu disputate cu 
rezultate greu de întrezărit.

Interesant se anunță și cu
plajul din Capitală, programat 
pe stadionul Republicii. Firește,

care au făcut-o și pentru vic
toria obținută în fața unui ad
versar foarte valoros, care juca 
pe teren propriu.

★
Jucătorii ambelor echipe s-au 

lansat chiar din primul minut 
intr-o luptă aprigă. Meciul ia o 
alură foarte rapidă care sc va

Mîine campionatul de cros al 
seniorilor aniversează 45 de ani 
de la prima sa ediție, iar între
cerea senioarelor sărbătorește 
al 17-lea an de existență. Prima 
ediție a campionatelor de cros 
a avut loc în anul 1916 și s-a

bucurat de participarea unui 
număr restrins de concurenți. 
De altfel, numărul mic de aler
gători a caracterizat și majori
tatea celorlalte ediții. Ăbia după 
23 August crosul a căpătat o 
largă bază de mase și vorbește 
de la sine faptul că la Călimă
nești sînt așteptați 
aproape 600 de tineri și tinere 
din toate colțurile țării.

întrecerile care vor completa 
lista campionilor anului 1963 
sînt așteptate cu foarte mare 
interes de numeroșii oameni ai 
muncii aflați la odihnă și tra
tament in stațiunile de pe valea 
Oltului. Tocmai de aceea, sîn- 
tem convinși că fiecare concu
rent va arunca în focul luptei 
sportive toate calitățile, cu atit 
mai mult cu cit de rezultatele 
concursului va depinde și for
marea echipelor care 
parte, peste o luna, 
Balcanic.

In program sînt 
șase probe : ora 10 : 
cat. a Il-a 7C0 in;

la concurs
samentul alăturat și să încer
căm o caracterizare a etapei 
inaugurale de sezon. Se des-

di/xv./ de la finala campionatului de cros ai senioarelor de 
anul trecut de la Craioua

prevăzute 
junioare 

juniori cat. 
a Il-a 1500 m; junioare cat. 1 
1000 m, juniori cat. I 3000 m, 
senioare 1800 m și seniori 
8000 in. Se vor face clasamente 
individuale'și pe echipe

Prima etapă a returului 
programează jofcurille: Fa

rul — Dinamo București 
(0—7), Steagul roșu—Steaua 
(0—5), Petrolul — U.T.A. 
(1—2), Stiinta Cluj—Dina
mo Pitești (1—2), C.S.M.S. 
Siderurgistul (1—3), Rapid 
—Crișul (1—1), Progresul— 
Știința Timișoara (0—2). 
Ultimele două partide se 
desfășoară în cuplaj — în 
ordinea de mai sus pe sta
dionul Republicii, cu începe
re de la ora 14,15. In paran
teză șînt trecute rezultatele 
înregistrate mi turul cam

pionatului.

prind cu ușurință jocurile „ca
pete de aiiș“: Farul Constanța 
—Dinamo București șt Steagul

la prima vedere 
reștene Rapid și 
nesc favorite în jocurile pe 
care le susțin cu Crișul Oradea 
și, respectiv, Știința Timișoara. 
Intră în calcule și avantajul tere
nului propriu și poziția mai bună 
in clasament (exemplu: Pro
gresul față de Știința). Tre
buie ținut totuși seama și 
de dorința mereu vie a forma
țiilor provinciale (a se rememo
ra ultimele partide ale Științei 
Timișoara) de a corespunde in
tegral în fața exigentului public 
bucureștean.

Tot cu prima șansă se pre
zintă și Petrolul in jocul pe care 
îl susține „acasă" eu U.T.A. 
Ploieștenii au de infirmat unele 
comportări nesalisfăcătoare din 
prima parte a campionatului și 
— mai' recent — eșecul- din

in meciul ciștigat de... Steaua cu 5—0
Foto : T. Chioreanu

Aceste echipe ocupă 
zona inferioară a clasa

și vor căuta să

echipele bucu- 
Progresul por- 

joc urile

Pitești.
locuri în
mentalul
ia un start bun chiar de la re
luarea întrecerii.

înaintea etapei de mîine cla
samentul are următoarea înfă
țișare :

1. Dinamo Buc. 12 7 2 3 28:13 16
2. Progresul 12 6 4 2 24:20 16
3. Farul 13 8 0 5 18:16 16
4. Petrolul 13 5 4 4 16: 8 14
5. Steagul roșu 13 6 2 5 20:16 14
6. Steaua 11 6 1 4 31:21 13
7. Rapid 12 5 3 4 22:23 13
8. Crișul 13 5 3 5 13:20 13
9. U.T.A, 12 5 2 5 12

10. Dinamo Pit. T5 5 2 6 13:15 n
11. C.S.M.S 13 5 1 7 19:22 ii
12. Știin{a Tim. 13 4 1 8 16:21 9
13. Științei Cluj 13 4 1 8 13:22 9
14. Siderurgistul 13 3 2 8 11:26 8

Ora de începere a jocutd%>r 
este 16. Cuplajul bucureștecra va 
începe la ara 14.15.

Transmisia radio — alternativă 
de la București, Brașov și Con
stanța — va începe în jurul ore* 
16.50



corespondențh ne scriu despre spartachiada republicană
Din întreaga țară Confînttă să ne sosească vești despre întrecerile Zilele trecute, ne scrie tovarășul 

entuziaste ce au loc în cadrul Spartachiadei republicane. AUGUSTIN BIRIS, intr-un mare nu-

„Un început bun" — astfel se inti
tulează scrisoarea tovarășului C. FILI- 
POV1CI din Gura Humorului. El ne 
scrie că în urmă ar cîteva zile au 
început întrecerile Spartachiadei repu
blicane în 35 de asociații sportive să
tești din raion. La întreceri au parti
cipat peste 3000 de sportivi. Cele mai 
frumoase concursuri au fost organizate 
de asociațiile sportive Avîntul Frasin, 
Recolta Doroteia, Avîntul Todirești. 
Victoria Solea ș.a.

De la Dej, corespondentul nostru 
'A. FONTRÂT ne scrie că tinerii 
din asociațiile sportive Sănătatea și 
Știința din localitate au participat la 
■primele întreceri la volei, tenis de ma
să și popice.

De curîml șl la fabrica de confecții 
din Oradea s-bu disputat primele în
treceri ale Spartachiadei republicane^ 
Corespondentul nostru regional 1LIE 
GHIȘA ne relatează că au avut loc 
concursuri viu disputate ta tenis de 
masă și șah. Primii învingători: luhu 
Galovici, Alexandru Imre. Carol Naghi 
și F. Vodinschi. Pentru următoarele 
confruntări s-au înscris peste 400 de 
tineri și virstnic.i.

Un alt Corespondent, D. STOIC IU. 
din orașul Făgăraș, ne scrie despre 
primele rezultate obținute de tineri: 
din asociația sportivă Sănătatea. La 
concursul de șah, de pildă, cei mai 
buni au fost Coriolon Pereni, Constan
tin Lazea și Crișan Langa.

Întreceri interesante s-au organizat 
Si în comuna Deleni de către consiliul 
asociației sportive Avîntul. Corespon
dentul V. VASIL1U ne relatează des
pic frumoasele concursuri de cros, 
gimnastică și șah, la care au luai 
parte 55 de băieți și fete.

O numeroasă participare s-a înregis
trat și în comuna Lerești (regiunea

Curierul competiției
Continuăm să primim la redacție 

scrisori în care ni se cere să vorbim 
pe larg despre modul de organizare 
a competițiilor din cadrul Spartachia
dei republicane. Astăzi ne vom ocu
pa de întrecerile fotbalistice.

Firește, fotbalul va capta și ca 
acest prilej atenția maselor largi de 
oameni ai muncii, a întregului tineret. 
Pentru reușita întrecerilor consiliile a- 
sociațiilor sportive vor trebui să a- 
corde o atenție deosebită organizării 
primei etape. La întrecerile pe aso
ciație, care durează pînă la 1 iunie 
.și se vor desfășura prin jocuri tur- 
retur, pot participa echipele care nu 
joacă în campionatele regionale, raio
nale sau orășenești, formate din jucători 
care nu sînt legitimați pentru nici 
o asociație sau club sportiv. Așadar, 
5n această etapă este vorba de cu
prinderea într-o activitate organizată 
«— eșalonată de-a lungul a trei luni 
3e zile — a maselor de iubitori ai 
sportului care nu practică sportul de 
performanță.. Cu acest prilej vor putea 
fi însă depistate elementele talentate, 
înființate noi secții de fotbal și vor 
putea fi legitimați numeroși fotbaliști.

Etapa a Il-a — pe raioane (orașe) 
~ se va disputa între echipele cîștigă- 
toare din etapa I, prin jocuri tur-retur 
sau eliminatorii, în funcție de numărul 
echipelor calificate. Etapa a IlI-a, re
gională, are un caracter de selecție (cu 
participarea echipelor din categoriile 
A, B și C), în urma căreia se va al
cătui echipa reprezentativă a regiunii. 
La jocurile de selecție este admisă par
ticiparea oricărui sportiv, indiferent 
rde categoria echipei pentru care este 
legitimat, cu condiția să aibă domici
liul în regiunea respectivă și să nu fie 
suspendat de federație sau de una 
dintre comisiile sale.'

Jocurile din cadrul fazei preliminare 
pe grupe de regiuni se vor desfășura 
prin eliminare. In caz de rezultat 
nedecis, după prelungirile regulamen
tare, se califică echipa cea mai tînără. 
Echipele învingătoare în primul tur 
vor juca între ele pentru locurile 1 
și 11, iar echipele învinse pentru locu
rile III și IV.

Echipele clasate pe primul loc în 
fazele preliminare pe grupe de regiuni 
șe califică pentru finală. în finală 
jocurile se vor desfășura după sistemul 
turneu — simplu. în caz de egalitate 
de puncte cîștigă echipa cu golavera
jul cel mai bun. în caz de egalitate 
la puncte și golaveraj decide rezulta
tul djrect dintre ele și, în ultimă in
stanță, cîștigă echipa cea mai tînără. 
Jocurile disputate în cadrul grupelor 
de regiuni se desfășoară în conformi
tate cu regulamentul pentru jocurile 
de cupă, iar cele din turneul final cu 
regulamentul pentru jocurile de cam 
pionat

SPORTUL POPULAR
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Argeș). 'Astfel, la startul primelor în
treceri s-au prezentat, după cum ne 
relatează too. M. VICIU, 150 de ti
neri colectiviști. La concursurile de 
haltere, lupte, tenis de masă, șah și 
fotbal s-au evidențiat îndeosebi Ion 
Burulea, Ion Vasiloiu, Gheorghe Bă- 
dulescu, Bucur Popa. Mircea Cojocarii 
Ion Ștefănescu și alții. In aceste zile 
au loc noi concursuri.

Din Babadag, iov. M. CRUCEANU 
ne face cunoștință cu primii Câștigă
tori ai întrecerilor din etapa 1, orga
nizată la asociația soprtivă Școlarul. 
La tenis de masă, șah, haltere și tria
tă au ieșit învingători: Tănase Apostol. 
Dumitru Apostol, Gheorghe Sava. 
Gheorghe Bătută, Tudor Milion, Nico- 
lae Papazicu ș.a.

Halterofilul Paul Cristici, de la asociația sportivă Sirena din Capitală, a 
făcut o frumoasă demonstrație cu ocazia deschiderii Spartachiadei republi

cane la această asociație sportivă
Foto : S. Petre

Profesori (Ic educație fizică.* 7

fiți in primele rinduri!
(Urmare din pag. 1)

chiadei. Multe dintre cadrele noastre 
de specialitate au dovedit spirit de ini
țiativă, o foarte bună pregătire și capa
citate organizatorică. Lista celor evi- 
dențiați este impunătoare. Ne facem 
totuși o datorie de a remarca 
pe cîțiva din acești fruntași. In 
Valea Jiului, de pildă, la Școala medie 
din Petroșenî, culege frumoase roade 
în organizarea Spartachiadei repu
blicane profesorul Ion Pintea. Tot 
intr-un centru muncitoresc, la Cugir, 
se evidențiază Gheorghe Popescu. La 
Galați, orașul care înflorește văzînd 
cu ochii, desfășoară o bogată activi
tate soții Gheorghe și Drăguța Mano- 
lescu. Printre ceilalți evidențiați se 
află Constantin Albu (Constanța), Va- 
sile Lăzăruț (Sibiu), Gheorghe Crean
gă (Bacău), loan Oprea (Brașov). 
Neculai Olăeru (Iași), Emil Tamaș 
(Alba Iulia), Mircea Pășcălău (Cluj). 
Alexe Pop și Emest Vadas (Arad), 
Ion Gronea (Craiova), Francisc Ma
tei (Beiuș), Iulian lovan (Rîmnicu 
Vilcea), Iosif Lini (Satu Mare), Ro- 
dica Mogoș, Jenica Aitel, Jean Săvu-

In raionul Turda

Peste 1000 cadre sportive își aduc contribuția la organizarea 
concursurilor și la pregătirea concurenților

CLUJ 12 (prin telefon de la tri
misul nostru). în aceste zile, în în
treaga țară atenția iubitorilor sportului 
e captată de desfășurarea întrecerilor 
primei etape a Spartachiadei repu
blicane. în regiunea Cluj am constatat 
pretutindeni o preocupare majoră pen
tru organizarea în condițiuni cit mai 
bune a competiției. însuflețirea cu care 
oamenii muncii, și îndeosebi tineretul, 
participă zi de zi Ia disputa pentru 
stabilirea cîștigătorilor etapei pe aso
ciație, la diferite ramuri sportive, a- 
lestă intensa muncă organizatorică și 
de propagandă care se desfășoară și în 
această regiune a țării. E interesant îp 
acest sens să vă relatez pe scurt dis
cuția pe care am avut-o cu președintele 
comitetului raional UCFS Turda, ION 
RUSU : „Pentru a realiza în întregime 
angajamentul pe care l-am luat cu pri

mar de asociații sportive din raionul 
llia s-au deschis întrecerile Sparta
chiadei. Cu acest prilej, la căminele 
culturale din comunele Zam, Burjuc, 
Gurasada și Dobra, cit și la casa ra
ională de cultură din Ilia, au avut loc 
reușite manifestații sportive și cul
turale.

In 18 sate din raionul nostru, ne 
scrie Z. CRĂCIUN (raionul Negrești, 
regiunea Iași) asociațiile sportive au 
organizat reușite concursuri cu ocazia 
deschiderii Spartachiadei republicane. 
Cele mai disputate înireceri la șah, 
trîntă și gimnastică au avut loc la 
Recolta Băcești, Recolta Bozieni, Re
colta Tibănești și altele.

lescu și Nicolae Duțescu (București), 
Mircea S’imion (Ploiești) etc. Lista 
rămîne, bineînțeles, deschisă...

Pentru ca Spartachiada republicană 
să înregistreze in rindurile școlarilor 
noștri succese din ce în ce mai fru
moase, este bine ca toți profesorii 
de educație fizică să depună aceeași 
muncă entuziastă, zi de zi, pentru ca 
școala lor să fie reprezentată cu cinste 
in marea competiție a anului 1964. 
Foarte importantă pentru această reu
șită este insă și colaborarea cadrelor 
didactice de specialitate cu organiza
țiile U.T.M., De asemenea, este indi
cat ca profesorii de educație fizică să 
solicite sprijinul conducerii școlilor 
respective și al metodiștilor din cadrul 
secțiilor de învățămint.

Depunînd in continuare rîvna și en
tuziasmul care îj caracterizează, folo
sind întreaga lor capacitate, în mun
ca de mobilizare a elevilor, colaborind 
strîns cu factorii interesați, profesorii 
de educație fizică își vor aduce astfel 
aportul la reușita deplină a primei 
Sparlachiade republicane 1

lejul Spartachiadei republicane și în 
mod deosebit acela de a cuprinde în 
întrecere 41.000 de participanți, am 
luat din vreme o serie de măsuri. 
Printre acestea se află angrenarea în 
organizarea întrecerilor prunei etape, 
precum și în pregătirea concurenților, 
a tuturor cadrelor sportive existente. 
Astfel, în afara activiștilor obștești din 
consiliile asociațiilor sportive și din 
comisiile locale pe ramură de sport, 
își aduc din plin contribuția peste 800 
instructori sportivi, aproape 200 ar
bitri, numeroși profesori de educația 
fizică și antrenori. Așa se face că încă 
din primele zile ale desfășurării noii 
competiții s-a putut observa o creștere 
calitativă a nivelului disputelor. De 
asemenea, faptul că în momentul de 
față au loc competiții în 64 de aso 
ciații sportive din cele 73 existente în 
raionul nostru (în curînd se va da

Unele aspecte ale activității sportive 
de mase din Capitală

Pc marginea plenarei consiliului orășenesc fJCfs București

Miercuri seara, sala de festivități 
a clubului sportiv Dinamo a 
găzduit plenara consiliului oră

șenesc UCFS București. Factori de 
răspundere ai mișcării sportive din 
Capitală au dezbătut pe larg, în spirit 
critic și autocritic, problemele princi
pale ale activității pe anul 1963 și 
perspectivele pe care le are sportul 
bucureștean în acest an. Darea de 
seamă prezentată de președintele con
siliului orășenesc, tov. PETRE CAPRA, 
ca și discuțiile purtate de reprezen
tanții cluburilor și ai unor asociații 
sportive s-au concentrat asupra unor 
aspecte ale activității de mase și de 
performanță. In rindurile de mai jos 
ne vom opri la unele probleme ale 
sportului de mase.

Sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, cluburile 
și asociațiile sportive bucureș- 

tene au obținut în anul care a trecut 
o serie de frumoase succese pe linia 
traducerii în viață a sarcinilor ce de
curg din documentele Conferinței pe 
țară a Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport. In ceea ce privește baza de 
mase a sportului din Capitală se 
constată o creștere substanțială a nu
mărului celor care practică în mod 
organizat exercițiile fizice și sportul. 
Au fost atrași în UCFS în acest in
terval de timp peste 45 000 de noi 
membri, iar la competițiile de mase, ca 
de exemplu Spartachiadele de vară și 
de iarnă, crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“. 
campionatele asociațiilor, Concursul 
pentru insigna de polisportiv etc., au 
participat sute de mii de tineri și 
tinere. De asemenea, la capitolul rea
lizări amintim și participarea oameni
lor muncii la acțiunile turistice. Anul 
trecut, sezonul turistic s-a desfășurat 
în toate anotimpurile. Au fost atrași 
în excursiile din jurul Capitalei, din 
regiunile pitorești ale țării, la munte 
sau la mare, peste o jumătate de mi
lion de pasionați ai drumeției.

Aceste realizări au contribuit din 
plin la consolidarea verigilor de bază 
ale organizației noastre, asociațiile 
sportive. Dar la îmbunătățirea muncii 
din cadrul asociațiilor au contribuit 
și alte elemente. Este vorba, în primul 
rind, de numărul mare de activiști 
voluntari, care dovedind capacitate 
organizatorică, experiență și pasiune 
pentru sport, au făcut ca multe 
asociații și cluburi sportive să-și tră
iască din plin viața. Astăzi, numărul 
activiștilor voluntari și salariați se 
ridică in Capitală la 18 000. O ade
vărată forță care îndrumată cu mai 
multă atenție de către consiliul oră
șenesc poate obține un randament su
perior, pe măsura posibilităților largi 
pe care le oferă baza materială exis
tentă.

Pe de altă parte, trebuie să mai 
amintim că pentru atragerea 
unui număr din ce în ce mai 

mare de tineri pe terenurile de sport 
au fost organizate peste 200 de centre 
de inițiere la unele dintre cele mai 
îndrăgite sporturi cum sînt: atletismul, 
voleiul, fotbalul, natația, gimnastica, 
tirul etc. In aceste centre circa 15 000 
de tineri au făcut primii pași în sportul 
preferat.

Populara competiție de mase, cam
pionatul asociației, a cunoscut 
în 1963 un succes sporit față 

de alți ani. Așa de pildă, întrecerile 
au fost organizate în 410 asociații la 
3—7 ramuri sportive și au cuprins 
120 000 de participanți. Cele mai frec-

startul în întreceri șl la celelalte 9 
asociații sportive) și că numai în cîteva 
zile au fost înregistrate pe foile de 
concurs peste 6000 de participări, re
prezintă, fără îndoială, ți o contri
buție a muncii desfășurate de consi
liile asociațiilor sportive ți a strînsei 
colaborări cu organizațiile U.T.M.“.

Tot din discuția cu tov. Ion Rusu 
am mai aflat și faptul că în aceste zile 
se desfășoară întreceri la atletism, na- 
tație (în bazinul acoperit), Fapte, hal
tere, box, gimnastică și turism. Pre
ferințele participanților se îndreaptă 
îndeosebi spre gimnastică și natație.

în curînd timpul se va încălzi și 
în raionul Turda vor începe întrece
rile la jocuri sportive. Fără îndoială cu 
acest prilej numărul participanților va 
crește vertiginos.

H. NAUM 

vente ramuri sportive au fost voleiul, 
fotbalul, șahul, tenisul de masă, atle
tismul și popicele. Astfel, s-a realizat 
o mai largă popularizare a activității 
sportive și au fost îndrumați mulți 
membri ai organizației noastre spre 
secțiile pe ramură de sport. Printre 
asociațiile fruntașe în organizarea pro
priului lor campionat se află „Auto
buzul", „Grivița Roșie", Metalul „23 
August", „Flacăra roșie", „Vulcan", 
„Constructorul", „Electromagnetica" 
etc. In aceste asociații sportive orga
nizarea campionatului s-a făcut temei
nic ; întrecerile au pornit din ateliere 
și secții, cuprinzînd aproape toate gru
pele sportive și s-au desfășurat pe o 
perioadă îndelungată. Există lăudabila 
tendință ca în multe organizații UCFS 
din București campionatul asociației 
să devină tradițional, o competiție sus
ținută din toată inima de masele de 
tineri și chiar de vîrstnici.

Cu toate aceste realizări, în cam
pionatul asociației se manifestă — 
așa cum a subliniat darea de seamă 
— o serie de lipsuri. In multe aso
ciații campionatul îmbracă, din păcate, 
un caracter formal, consiliile asocia
țiilor fiind cu... ochii pe cifre și uitînd 
scopul social urmărit de competiție. 
De asemenea, se constată din partea 
consiliilor o slabă preocupare pentru 
organizarea cît mai plăcută și folosi
toare a timpului liber. Totodată, pon
derea în aceste campionate o au spor
turile la care întrecerile sînt ușor de 
organizat ca tenisul de masă, șahul 
sau fotbalul. Aceasta, în detrimentul 
unor sporturi deosebit de utile dezvol
tării armonioase a organismului, sănă
tății în general, ca atletismul, gimnas
tica, natația, handbalul, voleiul exte. 
In același’ timp, trebuie să arătăm că 
în asociațiile sportive din întreprinderi 
au participat la concursuri un număr 
restrîns de oameni ai muncii, repre- 
zentind un procent de numai 28 la sută. 
Dintre cluburile raionale care nu au 
îndrumat suficient asociațiile pentru 
organizarea campionatelor, cităm Me
talul (s-au organizat doar în 24 din 
54 de asociații) și Avîntul (30 din 51).

Nu poate fi trecut cu vederea nici 
faptul că nu s-a acordat atenția cu
venită atragerii elementului feminin în 
practicarea sportului. Situații defici
tare prezintă, în acest sens, mai cu 
seamă asociațiile sportive, Dacia, Con
fecția, Aurora, Tricotajul roșu și 
F.R.B., care funcționează pe lingă în
treprinderi în care elementul femi»’’n 
este preponderent. Un alt aspect care 
eclipsează munca unor cluburi bucu- 
reștene este și acela al sprijinului in
suficient acordat asociațiilor sportive 
din comunele aparținînd Capitalei.

In fine, subliniem faptul că nu în
totdeauna — prin felul de pregătire 
și organizare — se dă un caracter 
atractiv, recreativ și educativ activi
tății sportive de mase. In unele cazuri 
se uită unul din scopurile principale 
ale acestei activități: organizarea 
plăcută și reconfortantă a timpului 
liber al oamenilor muncii.

Așa cum s-a putut vedea din pre
zentarea de mai sus, organele 
UCFS din Capitală au obținut în 

anul trecut rezultate frumoase în do
meniul sportului de mase. Dar reali
zările nu au atins încă nivelul po
sibilităților existente. Faptul că numai 
24 la sută din numărul total al mem
brilor UCFS au fost atrași într-o ac
tivitate sportivă continuă și sistema
tică, și că puțini dintre participanții 
la competițiile de mase au intrat în 
zona sportului de performanță, trebuie 
să impulsioneze munca tuturor acti
viștilor sportivi din Capitală. Se simte 
nevoia lichidării fenomenelor de for
malism în organizarea unor competiții, 
lipsa de continuitate și conținut în 
pregătire. Este de dorit să se acorde 
o mai mare atenție formelor simple 
și eficace de practicare a exercițiilor 
fizice și a sportului, larg accesibile
maselor și foarte importante pentru
dezvoltarea fizică armonioasă, pentru
întărirea sănătății oamenilor muncii.
Anul acesta, cînd se desfășoară prima 
ediție a Spartachiadei republicane, ne 
oferă un minunat prilej de întărire și 
mai mult a organizației noastre, de 
dezvoltare a bazei de mase a sportu
lui nostru. Spartachiada republicană 
constituie și pentru activitatea spor
tivă din Capitală cel mai important, 
examen pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de partid mișcării 
noastre sportive. Sîntem convinși că 
acest examen va fi trecut cu mult 
succes.

T. RAB.ȘAN
N. MARDAN



Două prietene, două fruntașe NATATIE
la învățătură și sport

...Un caricaturist amator vă prezintă, 
în mod sugestiv, două prietene, două 
fruntașe la învățătură și sport : ele
vele Angela Moșu și Eva C as pari, din 
clasa a Xl-a a Școlii medii nr, 4 din 
Timișoara.

Despre modul cum învață Angela și 
Eva, ne-a vorbit directorul școlii,

st*

Banatul și se numără printre cele mai 
talentate handbaliste. Amîridouă au 
fost prezente in echipa ciulului — 
care activează în primul campionat 
al tării — încă de la vîrsta de 15 ani. 
Acum, la 17 ani, și Angela și Eva 
se află in vederile federației de spe
cialitate pentru lotul republican de ti
neret".praf. Nicalae Pa.rș : „Sînt printre cele

Desen de
mai bune tlin clasă. Sini sigur că var 

^„lua*  examenul de maturitate pe care 
îl vor susține în vară. Ceva mai mult, 
le și „văd^ studente la Facultatea de 
limbă și literatură romînă, visul loru...

Despre activitatea sportivă a acestor 
două fete, ne-a vorbit prof. Angela 
Zamfirache — antrenoarea lor : „Sînt 
elevele mele la Clubul sportiv școlar

A. Losi
Ar mai fi de spus că Angela și Eva, 

ca două bune prietene învață deseori 
împreună, merg la teatru, Ia spectacole 
de operă. Și, bineînțeles, Ia antrena
mente. Două fete oare constituie un 
exemplu pentru toate sportivele din 
orașul nostru...

textț PETRU ARCAN

Concluzii... de loc îmbucurătoare 
după o competiție importantă

Bazinul acoperit din Oradea a găz
duit recent pritna ediție a „Cupei de 
iarnă" la polo, întrecere la care au 
participat echipe selecționate de re
giuni.

Această competiție, cu caracter repu
blican, a fost introdusă în calendarul 
intern al Federației de natajie în sco
pul de a asigura jucătorilor fruntași a 
pregătire continuă și în sezonul de 
iarnă.

Din păcate, consiliile regionale UCFS, 
comisiile de specialitate interesate n-au 
manifestat o suficientă preocupare față 
de mobilizarea, selectionarea și pregă
tirea jucătorilor susceptibili de a re
prezenta ia nivelul cel mai înalt dife
ritele selecționate de regiuni. Face ex
cepție în această direcție consiliul re
gional UCFS CRIȘANA care a acordai 
atenția necesară acestui obiectiv inter
mediar al anului 1964, încă din toamna 
anului trecut. Dezinteresul manifestat 
de unele consilii regionale UCFS și 
comisii de natație este cu atît mai re
gretabil, cu cit competiția trebuia pri
vită ca o „avanpremieră" înaintea 
Spartachiadei republicane.

Cum poate fi calificată absența se
lecționatei regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară de la această competiție tre
cută în calendarul central al natațieiî 
Cum poate justifica antrenorul Fran- 
cisc Simon activitatea desfășurată de 
el în ultimele patru luni ?

Trecînd la o analiză a jocurilor vom 
vedea că ele au fost de factură tehnică 
mediocră, cu excepția meciului dintre 
reprezentativele regiunii Crișana și a 
orașului București care a desemnat și 
pe cîștigătoarea întrecerii. Dar despre 
munca de mîntuială lipsită de perspec
tivă a unor antrenori ne vorbesc cit 
se poate de grăitor cifrele înregistrate 
la probele de control (înot pe distanță 
de 33 m și 100 m liber) precum și 
cîțiva indici antropometrici (talie, greu
tate, vîrsta). Iată citeva clasamente 
edificatoare întocmite după date medii: 

înot 33 m liber: Crișana 18,2, Cluj 
18,3, București 20,5, Banat 20,7. Tim
pul cel mai bun: Papa (Banat) 16,2; 
cel mai slab: Scurei (Cluj) 22,6.

înot 100 m liber: Crișana 1:07,8, 
Banat 1:09,4, București 1:12,4, Cluj

1:13,8. Timpul cel mai bun: Rujinski 
(Crișana) 1:02,4; cel mai slab: Scurei 
(Cluj) 1:31,0.

Talia in centimetri: Crișana 177,4. 
Banat 177,5, Cluj 176, București 179. 
Jucătorul cel mai înalt: Kincs (Banat) 
189; cel mai mic: Nistof- (București) 
165.

Greutatea în kilograme: Banat 79, 
Crișana 77, București 74. Cluj 71. Ju
cătorul cei mai greu-: Kincs (Banat) 
89 ; cel mai ușor : Nistor 62.

Vîrsta: Cluj 21, București 22, Banat 
24, Crișana 25. Jucătorul cel mai in 
virsiă: Ilea (Crișana) 34; cel mai tinăr: 
Gheorghi (Cluj) 16.

Cum se împacă toate acestea cu do
cumentele Consfătuirii pe țară a nata- 
ției în care se spune, printre altele : 
„echipele de polo pe apă care activea
ză în campionatul republican trebuie 
să aibă o înălțime medie de 180 cm și 
o viteză de înot de 1:05,0 pe 100 m 
liber. Părerea noastră este că posibili
tățile de selecție sînt mult mai mari 
dar că necesită o preocupare mai in
tensă din partea antrenorilor, condu
cerilor de secții, asociații sau cluburi.

Vorbind despre arbitraje vom remarca 
arbitrajul competent prestat de Nico- 
lae Nicolaescu (București), dar nu 
vom putea trece cu vederea pe acela 
cu numeroase greșeli al arbitrului A. 
Sarcadi (Cluj). A mai reieșit in tini-

pul desfășurării competiției faptul cff 
diferitele articole și paragrafe ale re
gulamentului sînt interpretate in mod 
diferit, că au existat și unele cazuri ds 
necunoaștere a regulamentului

Iii concluzie prima ediție a compe
tiției de polo „Cupa de iarnă" a scos 
la iveală o serie întreagă de lipsuri, 
care vor trebui lichidate iu cel mal 
scurt timp posibil.

Clasamentul oficial al „Cupei de iar
nă" se prezintă astfel :
1. Regiunea Crișana 3 3 6 0 20: 7 6
2. Oraș București 3 2 0 1 10: 8 4
3. Reg. Banat 3 0 12 8;18 1
4. Reg. Cluj 3 0 12 8:22 1

Clasamentul, în care s-a tinut cont 
și de rezultatele obținute de Iotul olim
pie și de loiul de tineret (participante 
în afară de concurs) arată astfel i
1. Lotul olimpic 5410 50:17 9
2. Lotul de tineret 5410 56:19 Ș
3. Reg. Crișana 5 3 0 2 20:31 8
4. Oraș București 5203 25:25 4
5. Reg. Banat 5014 13:29 1
6. Reg. Cluj 5 0 1 4 11:14 |

Trebuie specificat faptul că la meciul 
dintre lotul olimpic și lotul de tinerel 
încheiat cu un rezultat de egalitala, 
cele două echipe au făcut numeroasă 
schimburi de jucători

Prof. CORNELIU RĂDUȚ 
secretar general al F.R.N.

VOLEI

Dimineața,
Căminul „Carpați" al Universității 

București. La această oră matinală, 
îrttîlnești mulți studenți pe sală. 
Cei ce au cursuri, in primele cea
suri ale dimineții, sînt foarte grăbiți 
pentru a nu iiitirzia. Alții insă mai le
nevesc încă, moleșiți de căldura care 
radiază din elementele caloriferelor. 
Cind ne anunțăm scopul vizitei noa
stre în cămin, portarul face o mină 
care exprimă o totală nedumerire.

— Gimnastică... Cred că ați greșit 
intrarea. Pentru sala de sport intra
rea se afla in B-dul Republicii.

Obiecția tovarășului portar ne cam 
pune și pe noi pe ginduri. Dar dacă, 
intr-adevăr, am greșit strada? Totuși, 
insistăm și intrăm pe ușa care se des
chide in strada Academiei nr. 7. La 
mezanin, pe o ușă, există o tăbliță 
mică pe care scrie: Administrație. 
Peste citeva clipe, facem cunoștință 
cu tovarășa Virginia Ursescu, admi
nistratoarea căminului.

— Gimnastică de înviorare...? Fete
le (n.r. piriă in anul trecut, în acest 
cămin erau cazate studente) mai fă
ceau. Băieții insă... Fac și ei, dar mult 
mai puțin. Știți, cam un sfert din 
efectiv...

Căminul este locuit de peste 1200 de 
studenți, aoarținind facultăților de fi
zică, matematică, limbă și literatură 
rominăi geologie și geografie. Institutul 
de limbi și literaturi străine etc.

— Și cei care fac, după ce program 
execută exercițiile ?

— După ccl transmis de către sta
țiile de radio București. în fiecare ca
meră. avem instalate difuzoare. Avem 
o stație de radioamplificare a căminu
lui. fri comitetul de cămin a fost ales 
un tovarăș — studentul Marcel Nicu- 
lescu din anul IV al Facultății de ma
tematică — care se ocupă de proble
mele de cultură și sport...

Scurta discuție cu tovarășa Virginia 
Ursescu este continuată în citeva ca

la căminul ..Carpați"...
mere unde mai găsim „lo
catari". Horafiu Doboș de 
la „orientalistică", anul I, 
este bucuros să ne spună 
că, dimineață, în spălător, 
așa cum a văzut la cei 
din anii mai mari, face 
exerciții de gimnastică de 
înviorare. „Citeva mișcări 
care mă trezesc definitiv 
și aduc și bună dispozi
ție". Colegul său de ca
meră și de an. Vasile Ilie 
îl aprobă din toată inima, 
numai că in dimineața a- 
ceasta deși acele ceasului 
arată aproape 9,30, încă n-a
trecut... prin spălător l ?

Altă cameră, alți tineri.
Tiberiu Stoian și Nicolae 
Safta. Primul student in 
Facultății de limbi germanice, al doi
lea. anul IV la Facultatea de fizică.

— Un program organizat nu avem, 
dar fiecare dintre noi ne Jnuiorăm" 
intr-un fel oarecare. Unii și-au pro-

Și acum să vă fac puțină înviorare...
Desen de Neagn Rădulescu

anul II al

curat greutăți mici, cu care fac, dimi
neața. gimnastică. Alții extensoare. Și 
în funcție dț ora deșteptării, ne exe
cutăm programul, alcătuit de noi în
șine. In camera noastră avem „o t- 
chipă combinată". Sînt studenți din ani 
diferiți și de la facultăți diferite. Unii 
an cursuri dimineața, alții după-amia. 
ză. Așa că... înțelegeți. Orele de deș
teptare sînt și ele deosebite...

De la mezanin și pînă la ultimul etaj 
situația este aceeași. Gimnastica de 
înviorare se desfășoară după progra
mul de la radio, după cel alcătuit de 
studenții înșiși și după... nici unul. 
Partea cea mai tristă este că cea mai 
mare parte dintre cei 1200 de studenți 
ai căminului „Carpați" lucrează după 
ultimul. Adică nu fac nici un fel de 
gimnastică de înviorare. „Anii trecuți 
—spune iov. Virginia Ursescu — ve
nea pc la noi o tovarășă de la catedra 
de educație fizică. Atunci, această acti
vitate era mai bine organizată. De 
vreo doi ani n-a mai venit nimeni. Și 
situația este așa cum o vedeți"...

Ce-i de făcut? Tocmai aceasta am 
vrea să aflăm de la cei ce răspund

de acest lucru la Universitatea Bucu
rești. Și răspunsul l-am dori concre
tizat în remedierea lipsurilor mențio
nate în rîndurile de mai sus.

VALENTIN PAUNESCU

Programul etapei a
întrecerile din cadrul „Cupei R.P.R." 

continuă azi și mîine: se desfășoară 
etapa a V-a. Cu puține excepții, au 
loc jocuri echilibrate, mai ales la 
băiefi. In competiția fetelor, majori
tatea echipelor fruntașe susțin me
ciuri în deplasare, în care vor primi 
replici dirze, echipele gazde fiind dor
nice de reabilitare. Programul etapei 
este următorul: MASCULIN: Rapid 
—Steaua, Progresul—Știința Galați, 
Dinamo—Știința Timișoara, C.S.M.S. 
lași—Tractorul. Minerul Bihor—Știin
ța Cluj, Petrolul—Farul; FEMININ : 
Dinamo—Stiinta Buc., C.P.B.—Stiinta 
Cluj, Progresul—C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Cluj—Rapid, Voința Craiova—Farul. 
Tot sîmbătă și duminică se desfășoară 
etapa a Ill-a a seriei a 11-a a cam
pionatului republican.

VOLEIBALIȘTII SCOLARI 
SINT IN PLINĂ ÎNTRECERE

încă de la fazele pe școli, actualele 
campionate republicane școlare au 
stîrnit un interes deosebit în rîndurile
echipelor participante.

După cum ne relatează coresponden
ții noștri R. Avram, E. Schmidt. T. 
Ciortea. Gh. Apostolescu și O. Cristea, 
Stan Cristea, 1. Ghișa, V. Săndulescu, 
Ionel lonescu. O. Guțu, C. Mignea, P. 
Tonea, 1. Păuș. I. Deac, E. Stănescu 
și C. Gruia, în orașele Ploiești. Bra
șov, Tg. Mureș, Cluj, Videle, Medgi
dia, Craiova, Oradea și altele au avut
loc întreceri deosebit de interesante, 
de un bun nivel, in care echipele și-au 
disputat cu multă ardoare victoria și 
calificarea în etapa următoare. Cu 
acest prilej au ieșit din nou la iveală 
numeroși tineri talentați și formalii

Elevii-pe pirtiile de schi...
•' Aproape 60 de elevi din Sinaia 

și-au dat întîlnire pe pirtiile de lingă 
cabana Schiorilor, cu prilejul unui 
reușit concurs organizat de consiliul 
orășenesc UCFS, Evidențiați ; Elena 
Neagoe, Florica Megianus, Tiberiu 
Popescw, Gheorghe Vralpe, Paul Ltă’ 
ne seu jxr,

I® huna organizare a concursului 
și-au adus aportul conducerea școlii 
medii din localitate și profesorii da 
educație fizică C. Iovan și M. Deda.

ION CONSTANTIN 
corespondent

★

• Pitoreasca stațiune «Ie munte 
Stîna de Vale a găzduit, în condiții 
excelente, întrecerile din cadrai fazei 
regionale a campionatului republican 
școlar de schi. Participanți : aproape 
100 de elevi din orașele Oradea, Beiuș, 
Dr. Petru Groza. Șimleu și Aleșd, Câș
tigători : C. Rascov (șc. med, 2 Bciuj)

și Ana Adamschi (șc. med. 4 Oradea) 
la coborîre, Tr. Magheru (șc. med. 1 
Beiuș) și Ana Zava (șc. med. 2 Beiuș) 
la fond, șc. medie nr. 1 Beiuș (băieți) 
și șc. medie nr. 2 Beiuș I (fete) la șta
fetă, Gh. Helvig (șc. med. 5 Oradea) 
și Ana Adamschi (șc. med. 4 Oradea) 
la slalom,

GH. LORINȚ 
corespondent

★

• E/euii școlii medii din Curtea de 
Argeș desfășoară o frumoasă activi
tate la schi. Sub îndrumarea profe
sorului de educație fizică Viorel Dia
conii, ei se întrec, în aceste zile, în 
diferite concursuri in campionatele 
republicane școlare. Printre cei mal 
buni (totodată și fruntași la învăță
tură) sînt Eugen Tonoiu, Alexandru 
Popescu, Nicolae Mibăileseu și Alexan
dru Săndulescu, toți campioni region 
nali școlari pe anul 1963.

EM. STERESCU 
corespondent

V-a a „Cupei R.P.R.
al căror nivel de pregătire e deose
bit de promițător. Este cazul echipelor 
de la șc. medie nr. 8 N. Bălcescu, Cluj, 
școala profesională I.M.U. Medgidia, 
școala profesională Industria Sirmei 
C. Turzii, școala medie din Abrud, 
școala med:e Urlați, școala medie 
Giurgiu, școala medie nr. 1 Oradea «—• 
care și-au înscris numele pe listelțî 
campionilor școlari raionali și regip- 
nali.

Duminică, de la ora 16, in sala Fio- 
reasca vor avea loc finalele campio
natelor școlare, faza pe Capitală. 
Spectatorii voș- avea prilejul să urmă
rească cele mai bune formații buctt- 
reștene. Cu acest prilej, federația de 
specialitate a invitat aproape 2 000 de. 
elevi din București pentru a asistă' 
la aceste jocuri. Ciștigătoărele fazei 
pe Capitală nu vor mai lua parte lă1 
faza pe zonă, ci vor juca direct iii 
turneul final.

Așadar, campionatele școlare — prin 
lej de afirmare a noi elemente tiuecd 
— sînt în plină desfășurare.

întreceri în Capitală
• EGALITATE DUPĂ A DOUA PAR
TIDĂ REICHER — BONDOC • FL*.  
GHEORGHIU A FĂCUT REMIZA CU 
V. CIOCILTEA IN CAMPIONATUL 

PE ECHIPE
A doua partidă dintre Em. Reicher și VI. 

Bondoc, care luptă pentru titlul de campion 
al Capitalei, a restabilit egalitatea exis*  
tentă la capătul finalei încheiate recent. 
Maestrul Reicher nu «-« arătat timorat da 

i startul nefericit din meciul de baraj și a 
| reușit să se revanșeze, după o partidă 

■ condusă cu multă energie. S-a jucat In*  
( diana veche (atacul Sămisch), în care albuj 
i a obținut o poziție mai bună în centru, 
î cu un pion treout amenințător. Bondoc a 

consumat mult timp de gîndire pentru a 
I găsi contrajac, ceea ce însă, nu i-a reușit 
i fiind nevoit să cedeze la mutarea 43. Sco< 

iul meciului : 1—1,
★

Duminică au început în Capitală între*  
cerile în cadrul sferturilor de finală ale 
campionatului republican pe echipe mixte. 
Participă 8 echipe, dintre care 4 urmează 
să se califice pentru faza semifinală a 
competiției.

Primele meciuri au dat Ioc la confruntări 
[ interesante. Iată rezultatele tehnice: ȘTI

INȚA — UNIREA 2—4 (Gheorghiu — Ciocîl- 
tea ‘/a1—Uiseanu — Botez 0—1. Țucă — 

i Si anei u 0—1, Joiță — Teodorescu l~-0, Gd- 
1 gîlea — Nicolau 0—1, Brantsch — M. Ted*  

dorescu ’/, — %) : ELECTRONIC*  — SPAR*  
TAC 2%—3” (Drimer — Ghițesdu
Pavlov — Sutiman —l/2, Reicher — Bon»- 
doc 0—1, Nacu — L. Radulescu Q—1, R- 
Belcher — Pollhronlade ț—% Fllipescu — 
Manotescu 1—0) ; PROGRESUL — FUMUL 

(Pușcașu — Seimeanu 6—1, Troianescu 
— Samarian 1—0 etc.) ; IJP-A.C.H. — UNI*  
BEA EJPJUX 4=^*

SPORTUL POPULAR
Nr. '4409 Pag. a 3-a



RUGBI

la ora 
(spadă

de 
co-

de 
cam-

la ora 11,30: jocuri de 
drul campionatului 
Capitalei.

Bazâ dintr-un meci mult apreciat de spectatori, Grivița Roșie — Progresul (0 0); un meci frumos cum am dori 
să vedem cit mat des si în campionatul care începe azi...

Foto : P. Romoșan
★★

în campionatul republican

MANIFESTAȚIILOR SPORTIV

' Pentru iubitorii sportului cu balo
nul oval, azi este o zi așteptată cu 
multă nerăbdare: începe campionatul 
republican de rugbi 1

In legătură cu perspectivele noii e- 
diții a celei mai importante competiții 
interne de rugbi, ani 
cîtorva din antrenori, 
sportivi, lată-le:

P. COSMANESCU, 
pei Steaua: „Obiectiv

cerut părerile 
instructori și

antrenorul echi- 
principal : să 

practicăm un joc tot mai bun și, ast
fel, să ne menținem pe primul plan 
■1 competiției".

JOCURILE PRIMEI ETAPE: 
Gloria — Grivița Roșie, Steaua — 
Știința Timișoara, Progresul — 
Știința Petroșeni, Unirea — Dina
mo, Âncora Galați — C.S.M.S. lași, 
Știința Cluj — Rulmentul Bîrlad. 
(La rubrica „Programul manifesta
țiilor sportive din Capitală", te
renurile și ora de începere a meciu
rilor).

J
TIT1 1ONESCU, antrenorul echipei 

Dinamo: „Am reușit să alcătuim o e- 
chipă mai aproape de cerințele rug- 
biului modern, cu care ne prezentăm 
Intr-o competiție echilibrată"...

VIOREL MORARU, căpitanul echi
pei Grivița Roșie: „In ultima vreme, 
comportarea rugbiștilor noștri n-a fost 
pe măsura valorii lor. Sînt ferm con
vins insă, că — date fiind marile exa
mene pe care ei le au in față — rug- 
biștii noștri vor reuși să se mobilizeze 
și să facă jocuri de o 
sportivă".

TELU DIAMAND1, 
pei Progresul: „N-rm

frumoasă ținută

antrenorul 
reușit să

echi- 
rezol-

In finala „Cupei 6 Martie

Steaua a întrecut pe Dinamo cu 12-6 (3-0)
Pentru a patra oară, Steaua se află 

In posesia „Cupei 6 Martie". De data 
aceasta, ea a întrecut în finală pe 
Dinamo, cu 12—6 (3—0). O victorie, 
în primul rind, a echipei care a dove
dit mai multă gîndire tactică, mai 
multă maturitate. Și aceasta a fost e- 
chipa rugbiștilor de la Steaua. Fiindcă 
cei care au avut permanent inițiativa, 
cei care au cules cele mai multe ba
loane. și din grămezi și din margine, 
au fost dinamoviștii. Și totuși... De 
unde rezultă că nu este totul să do
mini, să faci joc-spectacol; principalul 
este să finalizezi.

Cu un joc sobru dar eficace, rugbiștii 
de la Steaua au surprins în citeva 
rînduri descoperită apărarea adversă 
și au înscris. Mai întîi prin Penciu, în 
prima repriză, în urma unei lovituri 
de pedeapsă. Apoi, la' reluare prin Ma- 
teescu care 
„dropgoluri" 
posibile. La 9—0 meciul părea jucat. 
Dinamoviștii n-au renunțat însă, la
l-upta  pe care tot ei o declanșaseră 
frică din primul minut. Insistă neînce
tat, forțînd reducerea handicapului, ra
tează cel puțin 4 ocazii clare (prin 
Nica, Giugiuc și Rahtopol) și înscriu, 

. în sfîrșit, prin Giugiuc, o încercare pe 
care. - inadmisibil, Nica nu o transfor
mă. în continuare, în plin iureș dina- 
movist. Steaua reface distanța prin 
Al. lonescu, autorul unei încercări ia 
care a colaborat întreaga echipă.

La 3—12 dinamoviștii luptă ca la... 
®—0 ?i Țuțuianu («jxcplept jj) acest 
meci), bine servit de Pilă este pe cale 
de a culca balonul în terenul de țintă 
aArers. El iese însă din teren și încer-

a realizat succesiv două 
din unghiuri aproape im-

★

toate... necunoscutele, să asigu- 
echipei o concepție unitară de

văm
ram 
joc. Ne vom strădui, totuși, să ne pu
nem pe picioare încă în primele etape, 
astfel ca să ne putem menține în plu
tonul fruntaș".

TOMA MOLDOVEANU, antrenorul 
echipei Gloria: „Pentru mulți d'jntre 
jucătorii echipei mele, campionatul va 
însemna un adevărat examen de ma
turitate sportivă. Mă refer la Bălan, 
Mîrza, Necula — clemente de mare 
perspectivă. Echipa așteaptă cu încre
dere campionatul",

AL. TEOFILOVICI, căpitanul echi
pei Unirea: „Vom participa și la acea
stă ediție, cu o formație foarte tinără, 
poate cea mai Fnără dintre partici
pante. Cu toate acestea, vom căuta 
să... dăm de furcă multor echipe, mai 
ales fruntașelor"...

AL. CARNABEL, antrenorul echipei 
C. S. M. S. Iași: „Pasiunea tot mai 
mare a tineretului ieșean pentru rugbi 
va trebui menținută printr-un joc me
reu îmbunătățit calitativ. Este ceea, ce 
gindesc Ia această oră toți rugbiștii 
din echipa mea".

SILVIU CALIMAN, jucător la Știin
ța Cluj: „Am lucrat intens, de la în
ceputul anului, cite 3 antrenamente pe 
săptămină, sub conducerea noului nos
tru antrenor, A. Gebefughi. Echipa se 
prezintă intr-un stadiu mulțumitor de 
pregătire, lucru ce se va vedea desi
gur și duminică în meciul cu Rulmentul 
Bîrlad".

NICOLAE 
echipei Știința . . .
noastră in primele 5—6 locuri ale 
clasamentului competiției nu cred să 
constituie un țel irealizabil"...

NICOLAE NACA, 
ța Timișoara : 
în acest

URECHE, antrenorul
Petroșeni : „Prezența

jucător la Știin- 
„Două obligații avem 

an : să ne recucerim prin

carea este anulată. Scorul final îl sta
bilește Naghi, care transformă ide la 
35 de metri!) o lovitură de pedeapsă 
Așadar, 12—6 pentru Steaua.

A condus Cornel Munteanu. El a 
intervenit rar, asigurînd astfel cursivi
tatea fazelor unui meci care s-a ridicai 
la un bun nivel tehnic, pe măsura va
lorii celor două echipe.

(- t. st. -)

ȘTEFAN TUDOSI NU ESTE SINGURUL CAZ.
Problema modului cum sînt promo

vate tinerele elemente cu perspective 
în baschetul nostru continuă să stea în 
atenția generală. Mai precis, este vor
ba de îngrijorătoarea lipsă de încre
dere pe care o manifestă unii antre
nori într-o serie de tineri, destinați 
parcă veșnic să nu se dezlipească de 
pe banca rezervelor. Iată un caz re
cent, care vine în sprijinul afirmației 
noastre.

Ștefan Tudosi. a făcut parte timp 
de doi ani din echipa Steaua, unde 

alături de . o.-serie de maeștri ai _ __ __ ,___  ___ ____
sportului _•— -a avut posibilitatea de toarele Bogdana Dincohescu (Rapid), 
a -se pregăti temeinic și de a-și dez- F. Naghi (Știința Buc.), care au po- 
volta .continuu calitățile. Totuși, în tot sibilități de a aduce un aport mai 

lîtnp el a stat... nemișcat pe ban-' mare în cadrul echipelor Hor. Se cere 
ca rezervelor și chiar în ,turul acestui" doar' mâi multă răspundere; mâi mult 
campionat, antrenorul său nu l-a fo- ,■ cUrăj 'din ^partea antrenorilor respec- 
losit dtcît.., două minute. De citeva ti via. * •

eăptămîni, Tudosi face parte din echi
pa Steagul roșu Brașov și țn primele 
două partide din retur (destul de difi
cile pentru formația sa), a fost folosit 
timp de 63 de minute, îrt cursul că
rora a marcat 50 de puncte dovedind 
ci poate deveni un jucător bun.

Cazul Tudosi nu este însă singurul. 
Mai există sportivi asupra cărora plu
tește încă neîncrederea din partea an
trenorilor. Este vorba de Dimancea, 
Dihai (Steaua), Filip (Știința Buc.), 
Iianeș (Rapid), Săuca (Dinamo Ora- 

• dea), Măzilu (Dinamo Buc.) și de -juca-

ră-joc simpatiile publicului și să 
minem în A“...

MIRCEA PAIU, instructor sportiv 
la Rulmentul Bîrlad : „Sperăm să 
terminăm campionatul cit mai... sus, 
la adăpost de emoțile retrogradă
rii"...

A. PREISSLER, instructor sportiv 
la Ancora Galați : „Gălățenii, și pro
babil nu numai ei, așteaptă cu inte
res evoluția Ancorei în primul cam
pionat al țării. Rugbiștii noștri sînt 
liotăriți să arate că n-au ajuns aici 
printr-un joc al întîmplării"...

Gînduri, speranțe, angajamente. Să 
vedem acum ce va spune pasionanta 
întrecere care începe...

BASCHETSteaua și Știința București susțin derbiul etapei

Știința și Rapid bucurești au realizat duminica tre
cută un meci spectaculos, ci ști gat de studenți. 
Aceste echipe vor putea fi văzute din nou mîine 
dimineață in sala Floreasca Foto : I. Mihăică

Atențiune antrenori!

BASCHET.
ora 17: Progresul—Olimpia (f. II), 
Voința—Știința București (f. I). O- 
limpia M. I.—Farul Constanța (m. 
II), meciuri în cadrul campionate-- 
lor republicane.

RUGBI. Stadionul Gloria de la 
16: Gloria—Grivița Roșie, meci 
cadrul campionatului republi

can.
BOX. Sala Giulești de la ora 19: 

gală de verificare a boxerilor din 
lotul olimpic.

— Sala Vulcan de la ora 19: me
ciuri în cadrul campionatului pe 
echipe al Capitalei.

SCRIMA. Sala Juridice de 
16.30 : campionatul Capitalei 
categoria I și maeștri).

VOLEI. Sala Dinamo de... la ora
18: Dinamo—Știința București (f).

HOCHEI. Patinoarul „23 August” de 
la ora 19,30 : Steaua—lotul de ti
neret, meci în cadrul „Cupei 
F.R.H.P.”.

MIINE
FOTBAL. Stadionul Republicii ora 

14,15: Rapid—Crișul; ora 16: Pro
gresul—Știința Timișoara, meciuri în 
cadrul campionatului republican.

HOCHEI. Patinoarul „23 August” 
ora 18: Steaua—Știința București; 
ora 20 : Dinamo—lotul de tineret: 
meciuri în cadrul „Cupei F.R.H.P.“.

VOLEI. Sala Dinamo de la ora 
9: Olimpia—Știința Petroșeni (m), 
Progresul—Știința Galați (m), Dina
mo—Știința Timișoara (m).

— Sala C.P.B. de la ora 9: Voința 
București—Progresul Tîrgovlște (f), 
Progresul—C.S.M. Sibiu (I), C.P.B.— 
Știința Cluj (f).

— Sala Floreasca de la ora 16,30: 
finalele campionatelor școlare ale 
orașului București; ora 19: Rapid— 
Steaua (m).

Fără îndoială, din cele 
19 partide programate azi 
și mîine în cadrul cam
pionatelor republicane de 
baschet, „capul de afiș" 
îl deține cea dintre Steaua 
și Știința București, echi
pe pretendente la califi
carea în turneul final al 
întrecerii masculine. Fap
tul că ambelor formații le 
sînt absolut necesare cele 
două puncte puse în joc, 
precum și tradiția jocu
rilor dintre aceste echipe, 
care au prilejuit întotdea
una spectacole frumoase, 
deschid perspectivele unui 
meci pasionant. Din pro
gram mai reținem întîl- 
nirile Voința — Știința 
București (fem. I), Olim
pia M. I. — Farul (m. 
II) și Progresul — Olim
pia București (f. II).

Iată programul complet 
al etapei: masculin seria 
I: Rapid București — 
Știința Tg. Mureș, Steaua 
— Știința București, Știin
ța Cluj — Siderurgistul 
Galați, Politehnica Cluj 
— Știința Timișoara, 
Știința Craiova — Dina
mo București, Steagul 
roșu Brașov — Dinamo 
Oradea; seria a Il-a: 
Voința Tg. Mureș — 
București, Aurul Brad 

— “Constructorul lași (la Cluj),
Olimpia M. I. București—Farul Con
stanța, Voința Iași—A.S.A. Bacău ; fe
minin seria I : Voința București—Ști
ința București, Unirea—Voința Brașov 
Voința Tg. Mureș—Rapid, Mureșul— 
Crișul Oradea, Voința Oradea—Știința 
Cluj; seria a Ii-a: Progresul—Olimpia, 
Mătasea Dudești—Știinta Timișoara, 
C.S.M.S. Iași—I.C.F., Â.S.A. Clui- 
S.S.E. Constanta

Progresul

Buletinul campionatelor
• Din nou despre aruncările libere. 

Clasamentul — pe baza procentajelor 
realizate de cele 10 echipe feminine 
— arată astfel : după 5 etape ale re
turului : 1. Rapid Buc. 68% ; 2. Uni
rea Buc. 62%; 3—5. Voința Buc., Voința Oradea care a scăzut cu 4 pro- 
Voința Tg. Mureș și Voința Oradea 

■55.%; 6—9. Știința Buc., Mureșul Tg. 
Mureș, Știința Cluj și Crișul 54% ; 10. 
Voința Brașov 53%. în general, se 
constată un ușor progres față de tu
rul campionatului. Salturi calitative 
mai mari au făcut formația Unirea

BOX. Sala Vulcan de la ora 10: 
meciuri în cadrul campionatului pe 
echipe al Capitalei.

SCRIMA. Sala Juridice de la ora 
8; campionatul Capitalei (sabie cat. I 
maeștri).

ATLETISM. Sala Floreasca II 
la ora 9: campionatul pentru 
pii al Capitalei.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca 
la ora 9,30: etapa a Il-a a 
pionatului de juniori pe echipe; de 

polo în ca- 
juniori

GIMNASTICA. Sala Dinamo 
ora 16 ; campionatul Capitalei pen
tru juniorii de cat. a Il-a.

RUGBI. Stadionul Ghencea de la 
ora 9 : Steaua—Știința Timișoara.

— Stadionul Progresul de la ora 
10,30: Progresul—Știința Petroșeni.

— Stadionul Unirea de la ora 16: 
Unirea—Dinamo. Meciurile se dis
pută în cadrul campionatului repu
blican.

BASCHET. Sala Floreasca de la 
ora 8: Mătasea Dudești—Știința Ti
mișoara (f. II), Unirea—Voința Bra
șov (f. I), Rapid—Știința Tg. Mureș' 
(m. I), Steaua—Știința București (m.’ 
I), meciuri în cadrul campionatelor 
republicane.

Mureșul —Voința Tg. Mureș
42-36 (23-18)

TG. MUREȘ (prin telefon). Meciul 
restanță dintre echipele feminine Mu
reșul și Voința Tg. Mureș s-a încheiat 
tu victoria primei 
42—36 123—18).

formatii la scorul de
(V. KADAR-coresp.)

campionatelor 
de juniori

„Zonele" 
republicane
Campionatele republicane pentru ju

niori se apropie de faza finală. O serie 
de regiuni și-au desemnat campionii 
în ultimul timp, iar altele organizează 
etapa regională chiar azi și mîine, de
oarece peste o săptămînă, mai precis 
între 22—26 martie, vor avea loc în
trecerile interregionale. In vederea 
acestei faze F.R. Baschet a alcătuit 
următoarele grupe: JUNIORI GRUPA 
I (jocurile se vor disputa la Craiova) : 
Oltenia, Cri.șana, Banat, Hunedoara 
(Școala medie Brad), Ploiești (S.S.E. 
Ploiești), București (Știința Roșiori 
de Vede), Mureș-Ăutonomă ATaghiară, 
Argeș (S.S.E. Rm. Vîlcea) ; GRUPA 
A II-A (la Suceava) : Suceava, Bacău, 
(S.S.E. Piatra Neamț), Cluj (Clubul 
sportiv școlar), Dobrogea, Galați, Ma
ramureș (înainte Baia Mare), lași. 
Brașov’ (S.S.E.-Brașov) ; JUNIOARE 
GRUPA 1 (la Satu Mare) : Maramureș 
(S.S.E. Satu Mare), Crișana, Banat, 
Hunedoara (S.S.E. Deva), 
București (Victoria Oltenița), Mureș- 
Ăutonomă Maghiară, Iași ; GRUPA 
A II-A (la Ploiești) : Ploiești (S.S.E. 
Ploiești), Dobrogea, Bacău (Știința 
Moinești), Cluj (Clubul sportiv șco
lar), Galați, Suceava, Argeș, Brașov 
(S.S.E. Brașov).

Primele trei echipe din fiecare grupă 
se vor califica, alături de formațiile 
clasate pe locurile 1 și 2 în campionatul 
orașului București, pentru finalele 
campionatelor republicane, care se vor 
desfășura între 7—12 aprilie.

Oltenia,GRUPĂ

fi Mureșul ; cu cifre superioare 
prezintă la ora actuală și Voința Buc 
și Crișul, în timp ce celelalte echipe 
se mențin la nivelul procentajelor din 
turul competiției. Singura excepție • 

cente.
• Dintre jucătoarele care acordă 

in continuare importanță pregătirii 
aruncării libere ■— reținem pe Iri
na V asilescu, Anca Răcorită, Eca- 
terina Cherciov (14 din 14). Herta 
Antosch, Elisabeta Fogarassy ț.a.



Mâine, se reia campionatul
Săptămină aceasta, la redacția ziarului nostru, a avut loc o 

discuție în jurul „mesei rotunde". Ia care au participat 
specialiști și antrenori, jucători, arbitri și conducători ai 

unor secții de fotbal etc. Tema discuției noastre: PROBLEME 
ALE FOTBALULUI, LEGATE DE RELUAREA CAMPIONATULUI. 

Cu acest prilej, participanții la discuții s-au referit la o 
de aspecte privind pregătirea echipelor pentru retur, 

precum și 
aplicarea

Arbitrajele trebuie să contribuie 
la ridicarea calitativă a fotbalului

seamă
Cupă,
despre
despre disciplină, promovarea tinerelor elemente, grija față de 
juniori, calitatea

Participanții la

pentru noul sezon internațional. S-a discutat 
sistemului cu patru fundași în țara noastră,

REDACȚIA: Ințrucît ridicarea ca
lității fotbalului nostru este strîns 
legată nu numai de aplicarea unui 
sistem de joc ci și ‘ 
realizează practic 
dori să cunoaștem 
această problemă:

care jucătorii își dispută balonul. Și 
mai este o chestiune: aceea a promo
vării arbitrilor tineri. Este o acțiune 
în plină desfășurare, dar trebuie fă
cută cu foarte multă exigență, pe baza 
calităților reale ale fiecărui pretendent."

de felul cum se 
arbitrajele, am 
părerile dv. în

arbitrajelor etc.
„masa rotundă" au stăruit asupra fiecărei 

probleme în parte, au criticat o serie de lipsuri privind activi
tatea fotbalistică, au făcut sugestii 
spicuiri din discuțiile care au avut

prețioase. Redăm mai jos 
loc.

Despre sistemul 4-2-4 unele posturi, cum ar fi fundașii 
margine, in sistemul de care vor-

REDACȚIA: Una din problemele 
principale care preocupă la această 
oră pe antrenori, jucători și condu
cerile secțiilor de fotbal este aceea 
a aplicării de către formațiile noas
tre a sistemului cu patru fundași. 
Desigur în returul care începe, tot 
mai multe echipe vor aplica acest 
principiu de joc. Ce părere aveți în 
legătură cu aceasta?

în 
de 
bim ei trebuie să fie nu numai apără
tori ci și susținători ai atacului și 
chiar buni finalizatori. Steaua trece 
printr-o etapă de transformare și adap
tare la noul sistem, care a început să 
fie mai bine înțeles. Anul trecut jucă
torii mei aveau rețineri asupra lui. 
Astăzi, se vădește o preocupare deose
bită pentru cunoașterea aprofundată a 
noului sistem și a variantelor lui. 
Studiindu-le, de acord cu jucătorii, am 
ajuns la concluzia că pentru posibili
tățile echipei Steaua trebuie
spre varianta 4-3-3. Aceasta pentru că 
posibilitățile unor jucători 
aproape de această formulă de joc".

fața comisiilor de

să tindem

sini mai

REDACȚIA: Deci... respingeți, se 
pare, așezarea obișnuită 4-2-4 ?

M. POPA, arbi
tru F.J.F.A.: „Retu
rul campionatului 
ii găsește pe „cava
lerii fluierului" bine . 
pregătiți. In cadrul 
colegiilor din în
treaga țară s-au ți
nut cursuri de re
împrospătare a cu-' 
noștirițelor teoreti
ce și de pregătire 
fizică. In plus față 
de alți ani, în iar
na aceasta arbitrii 
au fost chemați în 
examinare tocmai pentru a se asigura 
una din condițiile esențiale privind ri
dicarea fotbalului: calitatea arbitraje
lor. La realizarea unui arbitraj bun, 
incontestabil că o mare contribuție 
pot aduce jucătorii și spectatorii. Pen
tru aceasta e necesar ca ei să cunoas
că perfect regulamentul. Colegiul cen
tral de arbitri are in curs de tipărire 
un regulament comentat al jocului de 
fotbal care, în scurt timp, va fi pus la 
îndemina tuturor arbitrilor, antrenori
lor, jucătorilor și publicului spectator. 
Fără Îndoială, acest lucru va contribui 
la cunoașterea regulilor jocului, iar noi, 
arbitrii, vom fi scutiți de protestele

REDACȚIA: In actualul retur, 
antrenorii unor echipe de fotbal din 
categoria A au anunțat promovarea 
unor elemente tinere, chiar juniori, 
în primele lor formații. Este un 
fapt deosebit de îmbucurător. Am 
dori sp cunoaștem părerea dv. asu
pra felului în care se muncește 
în cluburi în această direcție.

ȘT. SOCACIU, președintele comisiei 
de competiții din F.R. Fotbal: „Mai 
mult ca oricînd numărul celor care 
bat la poarta consacrării a crescut. 
Trebuie semnalat ca îmbucurător fap
tul că fotbalul a fost „reconsiderat" in 
școli, Ministerul Tnvățămintului punînd 
în practică un vechi deziderat: organi
zarea unor campionate școlare. înfiin
țarea unor secții de fotbal pe lingă 
școlile sportive de elevi. Ar fi bine 
ca acțiunea să fie completată prin în
ființarea pe lingă țoale echipele de ca
tegoria A a unor centre pentru copii 
in care aceștia, avînd la dispoziție an
trenori, să deprindă tainele acestui 
sport. Pentru o mai bună eficiență a 
campionatului republican de juniori, 
comisia de competiții împreună cu cea 
de juniori studiază o formulă mai

ING. V. ECO- 
NOMU : „Am a- 
vut prilejul să văd 
la lucru echipe de 
valoare europeană 
care aplică acest sis
tem. Amintesc din
tre acestea pe An- 
derlecht, Ț.D.N.A. 
Sofia, echipa Fran
ței in meciul cu 
Bulgaria și citeva 
echipe din U.R.S.S. 
Despre acest sis

tem am discutat personal cu numeroși 
antrenori din Europa. Pentru a ne edi
fica asupra acestui sistem, am vizionat 
împreună cu unii specialiști, la centrul 
„23 August", filmele campionatelor mon
diale din 1958 și 1962. Ne-am convins 
astfel că azi nu se poate juca decît după 
acest sistem, lucra pe care, de altfel, 
îl încearcă la noi toate echipele. După 
părerea mea însă, acest lucru nu tre
buie forțat. Este nevoie firește de o 
perioada de acomodare pentru pregă
tirea teoretică și practică atît a fotba
liștilor cit și a antrenorilor noștri. In 
discuțiile pe care le-am avut cu diferiți 
' ‘ ' de răspundere ce lucrează in 

am ajuns la concluzia că acest 
incontestabil cel mai modern 

actuală — și care nouă romînilor
— trebuie făcut cu- 
intensă publicitate 

rol deosebit îl

FOTBALUL LA MASA ROTUNDA
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GH. OLA: Nu. N-am spus asta, ci 
noi aplicăm o variantă care să cores
pundă echipei și jucătorilor.

factori 
fotbal, 
sistem. 
Ia ora 
ni se potrivește 
noscut printr-o 
(aici un rol deosebit îl are ziarul 
„Sportul popular"). Așezarea 4-2-4 tre
buie cunoscută în mod detaliat, pentru 
că jocul cu patru fundași reprezintă o 
treaptă avansată 
acest sistem dă 
joace repede, pe 
superior, iar cînd 
bine practicat el oferă un joc specta
culos, dinamic".

in fotbal, pentru că 
posibilitate să se 

cupluri, la un nivel 
este bine insușit și

sistemului 
activitatea 
care cere 
Problema 

: că acest 
echipe în 

jucăto-

REDACȚIA: Aplicarea 
cu patru fundași în i 
fotbalistică este o treabă 
seriozitate și răspundere, 
care se pune însă este 
sistem trebuie aplicat de 
funcție de particularitățile 
rilor, după modul în care antrenorul 
vede și concepe jocul.

GH. OLA, antre
nor principal la 
Steaua: „Azi nu 
s-ar mai putea ac
ționa cu trei jucă
tori pe linia de 
fund. Acest fapt a 
fost demonstrat pe 
plan mondial 
sumedenie de 
pe valoroase 
aplică

părerea mea, o deose- 
trebuie acordată nu 

lui de dragul de a 
ceva nou ci și găsirii

de o 
echi- 
care 

sistemul
4-2-4. La noi se fac eforturi pentru 
acomodare la acest sistem îndeosebi 
de antrenorii care pregătesc echipele 
de virf. După 
bită atenție 
numai aplicării 
face neapărat
unei metodici de antrenament, care să 
corespundă sistemului. Pentru că cu 
melodica veche nu se poate învăța 
4-2-4. O metodică trebuie să concorde 
cu condițiile sistemului cu patru fun
dași. lată de ce in momentul de față 
atenția mea se îndreaptă 'spre pregăti
rea jucătorilor pentru ca aceștia să cu
noască elementele de bază. De pildă,

de

sistem,

această nouă așe- 
fotbal: am întărit 
un jucător pe linia 
slăbit în acest fel 

jocurilor 
să sufere, 
înseamnă 
tind este 

intr-o

nesportiv. Pentru a se preîntîmpîna' 
astfel de cazuri în retur, federația — 
subliniau participanții la „masa ro
tundă" — trebuie să manifeste în 
continuare o exigență și mai mare 
față 'de abaterile de la disciplina 
sportivă, să intervină cu fermitate pen
tru sancționarea celor vinovați. Din 
discuțiile purtate a reieșit faptul că 
antrenorii, conducerile secțiilor de fot
bal ca și ale cluburilor sau asociații
lor sportive trebuie să muncească și 
mai mult pe linia întăririi muncii edu
cative care trebuie să constituie un 
obiectiv de seamă al activității tuturor 
factorilor ce lucrează în domeniul fot
balului.

Citeva concluzii

Multiplele probleme ridicate în ca
drul consfătuirii noastre la relua
rea campionatului de fotbal ne 

permit să tragem unele concluzii. Fi
rește, în ceea ce privește aplicarea sis
temului 4—2—4 nu putem decît să 
fim de acord cu măsurile hotărîte și 
bine gindite ale federației, măsuri me
nite să contribuie la progresul mișcării 
noastre fotbalistice, să valorifice expe
riența pozitivă căpătată și să înlăture 
treptat deficiențele ivite în muncă. Ge
neralizarea sistemului cu patru fundași 
la echipele de categoriile A și B tre
buie să constituie o sarcină de răspun
dere și imediată a antrenorilor și sec
țiilor de fotbal.

Lupta pentru calitatea jocului — 
de la partidele campionatelor de raion 
și oraș și pină la cele ale reprezenta
tivelor — iată principalul obiectiv al 
muncii generale în fotbalul nostru. 
Jocul echipelor să tindă, permanent, 
spre fotbalul modern, constructiv, sin
gurul capabil să le asigure progresul, i 

Formațiile de categoria A și B sini 
primele care iau startul în noul sezon. 
Sarcini de răspundere stau în fața 
acestui eșalon fruntaș al fotbalului 
nostru, cu atît mai mult cu cit el 
constituie exemplul ce trebuie urmat 
de formațiile mai mici sau cete de ju
niori. Nivelul campionatului, în cate
goriile A și B trebuie să fie simțitor 
îmbunătățit. In acest fel, pregătirea 
individuală a jucătorilor — sub toate 
aspectele ei — ca și cea colectivă tre
buie să marcheze un salt apreciabil, 
care nu poate fi realizat decît printr-o 
TOTALA ȘI CONȘTIENTA PARTICI
PARE LA PROCESUL DE 1NSTRU- 
1RE-ANTRENAMENT.

Pentru retur, se pune cu toată 
riozitatea problema preocuiării exclu
sive pentru jocul tehnic, spectacular, 
de înaltă ținută sportivă ; să se lupte 
cu neabătută convingere pentru elimi
narea tendințelor de joc dur, periculos, 
împotriva atitudinilor incorecte, nedem
ne pe teren și în afara lui, împotriva 
manifestărilor de nesportivitate (loviri, 
țineri, simulări etc.).

In afară de antrenori și conducă
tori de secții, cărora le revine sarcina 
de a urmări, alături de jucători, apli
carea sarcinilor de mai sus, arbitri» 
pot aduce un aport hotărîtor la întro
narea celui mai constructiv și mai co
rect spirit de joc. Ei trebuie să urmă
rească atît aplicarea unor principii de 
conducere a jocului care să nu stînje- 
nească cîtuși de puțin cursivitatea Iui, 
precum și desfășurarea meciurilor ir» 
cele mai perfecte condiții de sportivi
tate, de corectitudine.

Sezonul care începe angrenează pe 
fotbaliștii noștri într-o serie de impor
tante examene pe tărîm internațional î 
partidele cu selecționata olimpică a 
Bulgariei, întîlnirile amicale ale repre
zentativelor A, B tineret și juniori, tur
nee și jocuri amicale ale echipelor de 
club.

Trebuie să se muncească cu cea mai 
mare răspundere pe linia îndeplinirii 
planului de măsuri al federației pe linia 
obținerii în această ramură atît de în
drăgită a unor succese care să fie în 
concordanță cu marile rezultate obți
nute în celelalte domenii de activitate.

Pagină realizată de
V. gradinaru. c. manw 

și M. TU DOR AN

Desene de NEAGU RADULESCU

publicului, de gesturile nesportive ale 
acelor fotbaliști care deși practică 
acest sport nu cunosc regulamentul. 
In afară de colaborarea care trebuie 
să existe pe teren intre . arbitri, jucă
tori, antrenori, public, deosebit de ne
cesară pentru un arbitraj bun este 
continuitatea. Aceasta trebuie menținu- 

' tă, arbitrînd duminică de duminică și 
chiar în cursul săptămînii meciuri din 
toate categoriile. O altă chestiune de 
stringentă actualitate este aceea a for
mării personalității, a ridicării autori
tății arbitrului. Acest lucru se reali
zează mai ales pe teren. In timpul jo
cului, arbitrul trebuie să . dea dovadă 
de o totală obiectivitate, să fie deasu
pra pasiunilor din tribune, precum și 
deasupra unor idei preconcepute. Mă
sura luată de Colegiul central de ar
bitri de a aduce arbitri străini la unele 
jocuri mai dificile, o consider bună. 
Vreau însă să subliniez că ar fi de un 
real folos pentru noi, dacă arbitrii 
străini chemați să conducă jocuri din 
campionatul nostru ar fi întotdeauna 
de reală valoare internațională de la 
care și noi am avea ce învăța. Așa 
cum arbitrii noștri sînt preferați în 
Grecia, Turcia, Bulgaria și, recent, 
apreciați în Italia, și noi preferăm să 
vedem cit mai des conducători de joc 
din Iugoslavia, Austria, Italia, 
conduc de o manieră modernă, 
dovedesc prezență de spirit in luarea 
celor mai bune-decizii în. diferitele 
tuații dificile . care 
cursul unui joc".

N. CHELEMEN. 
arbitru: 
care a 
pune în față 
bleme deosebit de 
grele. Ele nu sînt 
de neînvins, dar sînt 
serioase și trebuie 
să ne mobilizeze 
pentru a putea con
tribui din 
ridicarea 
fotbalului. Aș vrea 
să mă refer 
special la o serie 
de chestiuni litigi
oase. După părerea 
verde neajunsuri ale arbitrilor .provin 
din interpretarea diferită a ofsaidului, 
a legii avantajului, a hențului volun
tar și involuntar, a acordării lovituri
lor de la 11 m ș.a. In toate cazurile 
litigioase arbitrii trebuie să-și asigure 
poziția cea mai indicată pe teren prin- lor, simulările etc.) dau un aspect ne- 
tr-un plasament corespunzător, să fie plăcut meciurilor și constituie în ace- 
cît mai aproape de fază pentru a da 
decizii care să nu fie contestate de 
jucători sau de public. Pentru aceasta,

Fotbal: „Re
ia întrebarea pusă de re
creau să spun că, într-ade- 
vederile multor antrenori au 
seamă de juniori care au fost

care 
care

pot interveni
si-
in

adecvată pentru tinerii fotbaliști. Toate 
aceste acțiuni vor face ca atunci cind 
juniorii sînt promovați in echipe de 
seniori să cunoască bine tehnica jocu
lui, principiile generale ale tacticii. In 
categoria A antrenorii nu trebuie să-i 
mai învețe pe fotbaliști cum să lo
vească mingea, cum să arunce de la 
tușă și alte lucruri elementare care 
se învață în primii ani de practicarea 
fotbalului".

GH. URICH, președintele comisiei 
de juniori din F. R. 
feritor 
dacție, 
văr, în 
intrat o
promovați și care anul acesta urmează 
să apară în meciuri de categoria A. 
Este necesar ca echipele de juniori să 
fie date in grija unor antrenori cali
ficați care au jucat fotbal sau care 
au activat în categoriile A și B. Pină 
atunci însă n-ar fi rău ca măcar o 
dată pe săptămină antrenorii cei mai 
pricepuți să se ocupe de juniori. Ciști- 
gul ar fi dublu: și din partea juniori
lor, care ar. putea învăța temeinic 
A.B.C.-ul fotbalistic, dar și din partea 
antrenorilor care ar putea cunoaște 
mai bine posibilitățile cadrelor tinere 
existente într-o secție sau alta".

„Returul 
sosit ne 

pro-

plin la 
calității

Despre disciplină

mea cele mai frec-

rotun- 
lor de
Ei au

Asupra sistemu
lui cu patru fun
dași s-au mai oprit 
1. LUPAS, antre
nor și GH. URICH, 
președintele secției 
de fotbal a clubului 
Petrolul Ploiești și 
al comisiei de ju
niori din F.R. Fot
bal. Sînt interesan
te, de asemenea,
după părerea noastră, cele relatate 
jucătorul E. JENEI, ca unul care parti
cipă direct la Jocul cu patru fundași: 
„Sistemele — sînt de acord în acest 
sens cu tov. Gh. Ola — se creează 
în funcție de particularitățile unor ju
cători. Din cite am văzut și citit se 
pare că brazilienii, care sînt conside
rați ca fondatori ai acestui
aveau in momentul în care l-au creat 
înaintași mai buni și apărători de 
valoare mai scăzută. Pentru a întări 
apărarea au retras un atacant pe linia 
de fund, cei patru jucători deosebit de 
talentați rămași la inaintare împreună 
cu cei doi mijlocași urmau să înlo
cuiască atacantul retras. Noi am apli
cat cam mecan ic 
zare apărută în 
apărarea cu încă 
de fund, dar am
înaintare, și spectaculozitatea 
ca și eficacitatea au inceput 

Sistemul cu patru fundași 
progresul fotbalului mai ales
bine aplicai. El se bazează 
mare măsură pe anticipație și inter
cepție. pe elasticitatea fiecărui compar
timent, pe mobilitatea și inițiativa crea
toare a fotbaliștilor, jocul colectiv de
venind cheia de boltă. Cred că ar fi 
mai nimerit ca tehnicienii și specialiș
tii noștri să creeze un sistem 4-2-4 ba
zat pe particularitățile și posibilită
țile jucătorilor noștri. Ar fi bine ca 
înainte de a aplica o metodă sau alta, 
să prelucrăm științific mai iniîi cele 
împrumutate. Echipa mea aplică acest 
sistem in funcție de caracteristicile ju
cătorilor, temperamentului lor. de cali
tățile și deficiențele acestora și se 
pare că sintem pe un drum bun. Re
turul * -campionatului, ^-adică evoluția - arbip-a trebuie să aibă o pregătire 

fizică bună care să le permită să se 
miște cu ușurință pe teren, să fie în- 

^.totdeauna cit mai aproape de locul în

noastră pe teren va dovedi in ce mă
sură ne-am însușit noi fotbaliștii de la 
Steaua noile cuceriri în domeniul fot
balului". .. . . L

in

Toți participanții la „masa 
dă“' s-au ocupat în cuvîntul 
problema educației fotbaliștilor 
pus în discuție comportarea unor jucă
tori ca Pavlovici, Varga. Popa, Al. Va- 
sile, Jenei (Steagul roșu), Dumitriu II 
etc. care deseori au avut manifestări de 
nesportivitate pe teren, amintind faptul 
că- spectatorii-sînt interesați ca oricare 
meci șă se desfășoare într-o atmosferă 
de deplină sportivitate. In 
din discuții a reieșit că 
performanță au o mare 
față de ei înșiși, de clubul 
ția sportiva din care fac
față de ' publicul spectator. Abaterile 
de la conduita, sportivă ( jocul brutal, 
protestele la a dresa ■ deciziilor arbitri-

acest sens, 
sportivii de 
răspundere 
sau asocia- 
parte ca și

lași timp ’o ffînă serioasă 'în munca 
de ridicare a calității fotbalului. In 
prima parte a campionatului, la unele 
meciuri, o. serie de fotbaliști printre 
care și membri ai loturilor reprezen
tative, au comis acte de indisciplină, 
imprimînd întrecerii un caracter dur.
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Concursuri, 
rezultate...
• Azi și ni!ine, juniorii romîni Lia

na Blebea, Mihaela Casapu, Marin Foc- 
șeneanu, Valerin Alexandretta și Do
rin Moldoveana participă la J a ho rina 
(R.S.F. Iugoslavia), la tradiționalul 
concurs pentru juniori și tineret, dotat
0.1  „Cupa Jaltorina*.  Vor avea loc 
probe de slalom special și coborî,re.

• Cu prilejul Turneului U.E.F.A. re
zervat echipelor reprezentative de ju
niori care se desfășoară la sfîrșitul 
acestei luni în Olanda, Loto-Prono- 
sport organizează un concurs suplimen
tar Pronosport. în care sînt incluse opt 
întîlniri ale Turneului U.E.F.A., întîlniri 
ce se desfășoară în faza seriilor. Pro
gramul este completat cu patru meciuri 
din etapa din 29 martie a campionatu
lui categoriei A.

Vînzarca pentru concursul suplimen
tar PRONOSPORT U.E.F.A. începe luni 
16 martie. închiderea ei fiind fixată 
pentru miercuri 25 martie. Pe buletin, 
ia rubrica .Concurs nr....“ participantei 
vor înscrie : U.E.F.A.

lată programul concursului supli
mentar Pronosport U.E-F.A.:

I. B.P. Homină — Austria (UEFA)
II. Spania — Belgia (UEFA)

III. Luxemburg —. Turcia (UEFA)
IV. Portugalia — Italia (UEFA)
V. R.S. Cehoslovaca — R.P. Bulgaria 

(UEFA)
VI. Suedia — R.F. Germană (UEFA) 

VIL R. D. Germană — Elveția (UEFA)
VIII. R. P. Polonă — Anglia (UEFA)

IX. Rapid — Steaua (cat. A)
X. Dinamo Buc. — Progresul (cat. A)

XI. U.T.A. — Siderurgistul (cat. A)
XII. Steagul roșu —• Știința Tim. (cat. A)
• La. tragerea Loto Central a Mărțișoru

lui din 6 martie a.c. au fost omologate ur
mătoarele premii :

PREMII OBIȘNUITE IN BANI
BILETE ÎNTREGI : Premiul suplimentar I : 

2 variante a 68.517 lei ; Premiul suplimen
tar II : 5 variante a 4.444 lei ; Categoria 
I : 21 variante a 8.222 lei ; Categoria a 
U-a : 12 variante a 4.62« lei ; Categoria a 
Hl-a : 87 variante a 1.802 lei ; Categoria a 
IV-a : 129 variante a 1 168 lei; Categoria 
a V-a : 208 varianta a 714 Iei ; Categoria

• Clubul sportiv Luceafărul Brașov 
organizează azi și întins*  pe pîrtiile 
Postăvarului, vCupa Luceafărul" com
petiție rezervată elevilor din Brașov.

se vor întrece în probele de slalom 
special și slalom uriaș.

• firtiile de la Cota 1400 găzduiesc 
inîirie dimineață probele alpine din 
cadrul unui concurs organizat de co- 
mi»ia de schi a regiunii Ploiești

• Orașul Săceie a găzduit de curînd 
a frumos concurs de schi organizat 
<de clubul sportiv orășenesc și dotat 
eu „Cupa C.S.O. Brașov*.  La această 
competiție au luat parte fondiști din 
Rîșnov, Zărnești și Săceie, centre în 
care schiul cunoaște o frumoasă activi
tate. La întreceri au asistat numeroși 
iubitori ai schiului. Trofeul a fost cu
cerit de sportivii din orașul Rîșnov, 
care au totalizat 37 puncte. Ei au fost 
urmați de echipa orașului Săceie și de 
cea a orașului Zărnești. Iată cîștigă- 
țorii probelor: seniori 5 km : I. Ră
șină (Rîșnov) ; juniori I 5 km : I. Be
cii*  (Săceie) ; juniori ll 3 km : C. Te- 
șileauu (Săceie) ; băieți 2 km : V. Ove- 
•e> (Săceie) ; junioare II 2 km • Ana 
Stănilă (Săceie) ; fetițe 1 km : Aurelia 
Ghia (Săceie). (V. SECAREANU, 
•oresp.).

CAMPIONATUL NOSTRU IA PRONOSPORT
• Incepînd cu concursul Pronosport 

de mîine vom întîlni cu regularitate 
partidele atît de așteptate ale campio
natului nostru, partide care trezesc un 
justificat interes în rîndurile partici- 
panților.

Programul complet al concursului 
este următorul :

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

III. Progresul — Știința Tim. (cat. A)
IV. Rapid — Crișul (cat. A)
V. Știința Cluj — Dinamo Pitești (cat. A)

VI. C.S.M.S. — Siderurgistul (cat. A)
VII. Petrolul — U.T.A. (cat. A)

VIII. Atalanta — Lanerossi (camp, italian A)
IX. Catania — Bari (camp, italian A)
X. Inter — Roma (camp, italian A)

XI. Modena — Milan (camp, italian A)
XII. Torino — Juventus (camp, italian A)

In afara celor 7 întîlniri din cadrul 
campionatului R.P.R. categoria A, pro
gramul mai cuprinde 5 partide din 
campionatul italian divizia A.

Surprize în turneul de verificare de la Constanța
CONSTANTA, 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Opt boxeri din lotul olimpic B pre- 

zenți la turneul organizat la Con
stanta! Această știre a stîrnit un in
teres deosebit pentru iubitorii sportu
lui cu mănuși din localitate. Chiar de 
la prima reuniune care a avut loc 
miercuri seara, aproape 3 000 de spec
tatori au luat loc în tribune. Deși tur
neul a fost organizat în special pen
tru sportivii din categoriile semiușoară, 
semimijiooie, mijlocie mică și semigrea 
prezenta „olimpicilor" a prilejuit și 
citeva meciuri de verificare pentru 
boxerii de categorie muscă și pană. La 
această competiție n-au lipsit nici sur
prizele.

Prima ne-a oferit-o tînărul brăi'lean 
N. Deicu care a dispus la puncte de 
timișoreanul Z. Pazmani, titularul ca
tegoriei semiușoară al lotului olimpic 
B. Chiar din prima repriză, Deicu a 
imprimat partidei un ritm extrem de 
accelerat, sufocîndu-și pur și simplu 
adversarul cu excelente directe de 
stingă, dublate de lovituri de dreapta. 
Pazmani a avut o revenire puternică 
in finalul meciului, dar sunetul gon
gului care a anunțat sfîrșitul meciului 
au i-a mai dat posibilitatea să recu
pereze. Fostul nostru campion V. Ba
dea — și el component al lotului olim
pic — a obținut victoria în fața lui 
1. Păunoiu (Ploiești). Cei doi boxeri 
s-au angrenat în schimburi de lovi
turi extrem de puternice, îngrijindu-se 
prea puțin de apărare. Deși Badea a

GALĂ DE VERIFICARE A LOTULUI OLIMPIC A
Astă-seară, pugiliștii noștri din pri

ma reprezentativă vor avea prima in- 
tîlnw-e cu publicul, din acest an. Pen
tru verificarea stadiului de pregătire 
și pentru reacomodarea cu publicul, 
antrenorii lotului republican supun pe

a Vl-a : 240 variante a 637 lei ; Categoria 
a Vll-a : 555 variant© a 298 lei ; Categoria 
a VIII-a : 413 variante a 363 lei.

BILETE SFERTURI : Premiul suplimentar I: 
4 variante a 17.129 lei ; Premiul suplimen
tar II : 17 variante a 1.111 lei ; Categoria 
I : 28 variante a 2.055 lei ; Categoria a
II- a : 67 variante a 1.159 lei ; Categoria a
III- a : 130 variante a 473 lei ; Categoria a
IV- a : 258 variante a 292 lei ; Categoria 
a V-a : 434 variante a 178 lei ; Categoria 
a Vl-a : 458 variante a 159 lei ; Categoria 
a Vll-a : 805 variante a 74 lei ; Categoria 
a VIII-a : 838 variante a 90 lei.

PREMII SUPLIMENTARE IN OBIECTE
ȘI BANI

BILETE ÎNTREGI : Categoria I : 15 va
riante ; Categoria a II-a : 60 variante ; 
Categoria a III-a : 314 variante ; Categoria 
a IV-a : 432 variante ; Categoria a V-a : 
720 variante ; Categoria A : 2 variante ; 
Categoria B : 14 variante ;

BILETE SFERTURI : Categoria I : 31 va
riante ; Categoria a II-a : 160 variante ;
Categoria a III-a : 600 variante ; Categoria 
a IV-a : 806 variante : Categoria a V-a : 
1.689 variante ; Categoria A : 4 variante ; 
Categoria B : 35 variante.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 10 

din 8 martie 1964

Categoria I, 4,0 variante a 44.241 lei
Categoria a II-a 144,3 variante a 

479 lei I
Categoria a III-a 2.219,9 variante a 

46 lei. Fond de premii: 349.994 lei

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-Central din ziua de 
13 martie 1964 au fost extrase din 
urnă următoarele numere: 82 80 71 
44 84 14 38 36 40 60. Premii supli
mentare : 65 66 47. Fondul general de 
premii : 841.786 lei.

Tragerea următoare va avea loc la 
20 martie 1964, în Bacău.

In urma tragerii la sorți, autoturis
mele atribuite la tragerea specială a 
Mărțișorului Loto-Central, au revenit 
următorilor :

La categoria A
Autoturismul „Moskvici" t Lăcătuș 

Constantin din Drăgășani; autoturis
mul „Skoda-Octavia"; Drăjan Alexan
dru din Oradea; 3 autoturisme „Tra
bant" : Pîslaru Nicolae din Macin, A- 
mărescu M. Victor din București, An- 
ghelidis Nicolae din Galați.

La extragerea de 2 numere 
(categoria a V-a)

Cele două autoturisme „Trabant" au 
revenit următorilor : Petrașcu Dorin din 
București și Marinescu Gheorghe din 
Lugoj.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

cîștigat detașat la puncte, considerăm 
că pregătirea iui tehnică lasă încă de 
dorit.

In meciul V. Mîrza (lotul B) — Gh. 
Constantin (București) s-a petrecut un 
fapt puțin obișnuit pe ringurile noa
stre. Avertizat, corect, de arbitrul con- 
stănțean G. Tudose, pentru box nere
gulamentar, Constantin s-a... supărat 
și a refuzat să mai continue lupta, 
pierzînd prin abandon în repriza a 
doua.

Așteptată cu un deosebit interes, e- 
volu'ția lui T. Pintilie, „răsfățatul" ga
leriei constănțene, r>u a satisfăcut de- 
cît parțial. El a obținut victoria la 
puncte în fața lui I. Binder (Brașov), 
fără a boxa la valoarea sa. In reuniu
nea de miercuri s-au mai înregistrat 
rezultatele) P. Covaliov (lotul B) b.p. 
M. Soșoiu (Constanța), M. Cîrciumaru 
(Onești) b. ab. repr. a II-a T. Dianu 
(Medgidia), Șt. Văcaru (Constanța) 
b. ab. repr. a II-a Gh. Stan (Bucu
rești), R. Nadler (Brăila) b.p. I- Vi- 
șinescu (lotul B), Gh. Marcel (Con
stanța) b-p. Gh. Ciurea (CI. Muscel), 
I. Pop (București) b.p. V. Chiriac 
(Constanța), I. Alexandru (Ploiești) 
b. ab. repr. a III-a P. Dumitru (Cluj),
M. Nicolau (lotul B) b. ab. repr. a
II-a  St. Bene (București).

In cea de a doua gală, desfășurată 
joi, spectatorii au asistat la o surpriză 
de proporții: campionul republican
N. Moldovan, titularul categoriei pană 

elevii tor unui examen dificil. Fiecare 
component al lotului va susține un 
meci de trei reprize cu adversari dife
riți. Iată programul de astă-seară, din 
sala Giulești: C. C1UCĂ va întîlni pe 
rînd boxerii St. Constantin, C. Maco- 
vei și V. Nițoi. N. PU1U: I. Manea, 
A. Verde?, D. Miron; C. BUZULIUC: 
Gh. Anghel, I. Negru, Gh. Badiu; FE. 
PATRAȘCU: A. Vasile. C. Rusu, Gh. 
Anton ; I. M1HALIC: M. Dumitrescu, 
N. Calița, O. Baciu; C. NICULESCU: 
1. Pițu, Gh. Vlad, V. Dobre; H. LEOV: 
I. Olteanu, I. Pițigoi, M. Anghel; I. 
MONEA: C. Stănescu, P. Cîmpeanu, 
I. Ivan ; M. GIIEORGHEONI— Th. Ba- 
sarab, I. Comănescu — N. Motoc. In- 
tîlnirile de mai sus vor fi fără decizii.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal RAPID — CRI

ȘUL yl PROGRESUL — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
de mîine, de pe stadionul Republicii, bile
tele s-au pus în vînzare la casele obișnuite: 
sil. Ion Vidu, agenția Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2, agenția C.C.A. b-dul 6 Martie,

, stadioanele ,,23 August", Republicii, Dinamo 
și Giulești.

' Aceleași case vînd și bilete pentru cu
plajul interbucureștean din 18.111., STEAUA 

i — PROGRESUL șl RAPID — DINAMO de pe 
stadionul ,,23 August", amînat din 8.III.

• Patinoarul artificial este deschis pentru 
patinaj public astăzi orele 17—19 și mîine 
orele 10—13 șl 15—17.

• Pentru jocurile de hochei pe gheață 
j din cadrul „Cupei F.R.H.P." ce se deelă- 
. șoară azi și mîine la patinoarul artificial.

biletele se găsesc la casele patinoarului.

• La bazinul acoperit Fio re ase a continuă 
cursul de inițiere la înot pentru copil, 
înscrierile și informații la complexul Fio*  
reasca, telefon 11 84 06. 

Săptămâna viitoare pe ecrane

UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ

Comedie în culori de Geo Saizescu
0 producție a studioului cinematografic București

în lotul olimpic, a fost depășit cate- 
goric de tînărul constănțean A. Ilies
cu. Lovind cu adresă din toate pozi
țiile, Iliescu nu a lăsat nici un mo
ment inițiativa campionului. Se pare 
că lipsa unor meciuri publice are o 
influență negativă asupra boxerilor 
din lot

învingător în fața lui A. Nuri (Con
stanța), D. Davidescu (lotul B) a 
practicat același box defensiv cu care 
ne-a obișnuit în ultima vreme.

înainte de a vă da și ultimele re
zultate înregistrate joi, trebuie să spu
nem că turneul de la Constanța se 
bucură de un succes deosebit. Acea
sta atît datorită arbitrilor din loca
litate care au dat decizii exacte în 
toate cele 24 de partide desfășurate 
pînă acum, cît și publicului constăn
țean care s-a dovedit a fi un bun cu
noscător al sportului cu mănuși.

Celelalte rezultate: P. Covaliov (lo
tul B) b. ab. repr. I E. Miller (Con
stanța), M. Radu (Brașov) b. p. Gh. 
Gologan (Bacău), V. Birsan (Con
stanța) b.p. Gh. Mihalache (Onești), 
H. Zechia (Ploiești) b. dese. repr. a
III-a  D. Docliia (Constanța), F. Cerbu 
(Bacău) b.p. C. Manolache (Craiova), 
L. Socs (Constanța) b. ab. repr. a 
III-a N. Ergliin (Onești), D. Roman 
(Brăila) b.p. N. luga (Brașov), N. Iov 
(P. Neamț) b. dese. repr. I. Gh. Preda 
(Ci. Muscel), Al. Tarpai (Bacău) b.p. 
Gh. Maidan (Ci. Muscel), I. Mărgean 
(Brăila) b.p. M. Șcarlat (Constanța).

Astă-seară, în sala sporturilor din 
localitate are lex: reuniunea finală a 
turneului de verificare.

PETRE HENȚ

Un aliment al tuturor anotimpurilor

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

Pentru consum la domiciliu se vinde în ambalaje speciale.

Știința—Dinamo Z-l, 
în Cupa F. R. H. P.

Conform așteptărilor, Știința Bucu
rești și Dinamo au furnizat aseară, 
in' întîlnirea lor din cadrul Gupei 
F.R.H.P., un joc viu disputat, echili
brat Studenții, care au beneficiat In 
acest meci si de aportul important al 
lui Ferenczi, au reușit să obțină vic
toria la un scor care vorbește prin el 
însuși despre dirzenia cu care s-a 
jucat: 2-1 (1-1, 1-0, 0-0).

Partida a început cu atacuri vigu
roase ale Științei și în minutul 4 stu
denții deschid scorul, prin Ferenczi. 
Dominarea lor continuă dar dinamo- 
viștii se apără organizat și reușesc 
chiar egalarea, in ultimul minut al 
primei reprize, cînd -Boldescu înscrie 
spectaculos, cu un șut liftat. După 
pauză, întrecerea este și mai anima
tă, pe teren stabilindu-se un sensibil 
echilibru de forțe. Știința, cu un atac 
mai experimentat, își creează însă si
tuații de gol mai clare. Una din a- 
cestea este fructificată de Toma Va- 
car (min. 28) dar și portarul dinamo.-. 
vist Orban are o largă contribuție la 
acest gol care, de altfel, avea să fie 
decisiv pentru rezultat. Pînă la 
sfîrșitul partidei, joc interesant dar... 
și multe neregularități, fapt care a 
făcut ca banca de penalizare să aibă 
mulți „clienți", mai ales în ultiuîele 
20 de minute. Au condus arbitrii Fto- 
rescu și Turceanu.

Din programul de azi și mîine, pe 
care-1 găsiți la rubrica „Unde mer
gem", vă recomandăm mai ales jo
cul de mîine seară dintre Steaua -si 
Știința.

R. U.
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Lui Ozon (Rapid) care 
la 36 de ani se arată în 

formă.

Cînd îi văd elanul
Zic în tot momentul
Nu aduce.,, anul 
Cît... antrenamentul.

Echipei Steagul roșu.

La Brașov pe cărăruie 
Steagul mai in voie suie 
Dar gîndiți-vă mai des 
Cum vă descurcați... la șes.

Echipei U. T. A.
Textiliștii, pare-ml-se, 
Pentru voi țesură... vise. 
Aveți grijă cum jucați 
Ca sâ nu le... destrămați.

I. CHIVU

Echipei Steaua

De Ia dînșii ce am vrea
E ușor de presupus : 
Sâ nu uite câ o Stea
Șade totdeauna... sas.

Științei-Timișoara

Știți ce spunea un spectator? 
La noul stadion al lor
Ar prinde bine, evident. 
Și un... loc nou în clasament.

Crișului

Le supunem, pe dreptate, 
Doleanța următoare : 
Și in fotbal sâ arate
C-a rămas Oradea... Mare.

Rapidului

Eu, ca și la garâ, spun 
Deși sînt puțin timid : 
Rezervați un loc mai bun.
Pentru ce ? Pentru... Rapid î

Științei-Cluj

De la voi, de-aceastâ datâ, 
Știți ce-așteaptâ spectatorii ? 
O frecvențâ regulatâ
La capitolul... victorii.

V. D. POPA

SUS... BALONUL!
în țața

A trecut peste peluză 
Un ecou, adus, în fine, 
De a fotbalului muză : 
„Pregătiți-vă că vine...ț»
Firul de gazon, se pare, 
Că e cam timid din... fire: 
Azi, emoții multe are...
(Ca ia prima.. întîlmreț)

și tabela iute-mparte 
Cifrelor, diverse roluri..*  
Ea nutrește-un gînd 

aparte : 
S-aibă-n muncă numai...

• Specialiștii parcului 
zoologic din orașul Sap
poro au liotărît să învețe 
pe cimpanzeul Taby să... 
schieze. După două săp- 
tămîni de antrenament 
Taby reușește deja să 
parcurgă pe schiuri cîțiva 
metri. „Antrenorul" lui 
Taby este convins că ele
vul său va învăța cu 
ușurință și arta sărituri
lor de la trambulină.

• Se pare că dreso
rul unei alte grădini zo
ologice japoneze, de data 
aceasta din Nagoya, este 
mai puțin norocos decît 
colegul său din Sapporo. 
El se plînge că unele 
din gorilele pe care le 
dresează pentru specta
colele la care vor parti
cipa în timpul liber spor
tivii participanji la Olim
piadă, sînt la fel de ne
disciplinate ca și unii 
sportivi.

— M-am lovit de ace
leași greutăți ca și an
trenorii sportivi — a de
clarat el. Una din gorile, 
de exemplu, pentru ni
mic în luine nu începe 
„antrenamentul" înainte 
de a fuma o țigară. Ele- 

rezultate bune Ia haltere,

numai Iosif Petschovschi de
ține ttilul de maestru emerit 
al sportului. Dar asta nu în
seamnă, cum credeți dv., 
că la acest sport nu poate 
fi decît un... singur maestru 
emerit al sportului. Unde ar 
fi norocul să avem la fotbal 
numai maeștri emeriți. Sau 
măcar., maeștri 1

CONSTANTIN TOTU, ME
DIAȘ. 1. Țara care cîștigă 
de trei ori — consecutiv sau 
alternativ, n-are importanță 
— campionatul mondial de 
fotbal, intră definitiv în po
sesia „Cupei Jules Rimet". 
Perspectiva aceasta surîde 
mai ales Italiei, Uruguayului 
și Braziliei, care au cucerit 
de două ori campionatul. 2. 
Pele și Amarildo sint cam 
de aceeași virstă. In jur de 
23 de ani și unul și altul.

ECHIPA DE FOTBAL C.F.R. 
CARANSEBEȘ. In meciul cu 
Iugoslavia de la București, 
din anul 1957, din cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial, linia noastră de 
înaintare a avut următoarea 
alcătuiie ; Ene II, Petschov
schi, Ene I, Ozon, Vasile 
Anghel.

ION POSTAȘU

goluri f
Două porți, ca vechi rivale, 
Reciproc ridică tonul,

Fără cuvinte...
Desen de MARIN PAUL

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
ANDREI REGNEH, ARAD. 1. 

'Meciurile dintre boxerii pro- 
fesioniști se disputa pe dis
tanțe de 6. 8, 10. 12 și 15 
reprize a 3 minute, în func
ție de importanța meciurilor 
respective și de convenția 
intervenită între boxeri. In 
ultimii ani. campionatele eu
ropene și mondiale au fost 
contractate, în general, pen
tru 15 reprize. Cel puțin... 
teoretic. Că n-au durat, 
uneori, de cit q singurâ re
priză asta este altceva. 2. 
.Ce greutate are lovitura lui 
Liston sau a lui Cassius 
Clay ?*  Nu știu și, sincer 
să vă spun nici nu sînt 
curios s-o aflu 1

ALEXANDRU BITCA, IAȘI. 
1. Nicolae Tătaru fosta aripă 
stingă a echipei Steaua, s-a 
întors .acasă", la furau 
Severin, El activează acum 
Ia echipa Metalul, în cate
goria C, unde a și susținut 
un meci de Cupă. Nicolae 
Tătaru a împlinit la 16 de
cembrie 32 de ani și a jucat 
de 24 de ori în echipa na
țională. 2. Nicolae Topșa, 
fostul fundaș stingă al echi
pei Petrolul, n-a jucat nici
odată în prima reprezenta
tivă a țării. El este totuși

Mircea
— Crezi că nu mi-s 

de-ajuns „7 păcate" ? Mai 
am nevoie și de un al op
tulea ? Să vorbesc despre 
fotbal ?... Despre sistemul 
ăsta nou, patrusute două
zeci și patru...

— 4—2—4, precizez
cțu...

r— Ia stai, înainte de 
toate explică-mi cine face 
murdărie pe teren ?

OBSESIA RETURULUI FOTBALISTIC

— ...Calitatea să fie FARUL nostru călăuzitor, 
ȘTIINȚA ne pune la dispoziție at ițea mijloace 
incit trebuie să realizăm RAPID, PROGRESUL 
așteptat!

Desen de AL. CLENCIU

BUNE DE ȘTIUT
Arbitrul delegat la 

„centru44, la conducerea 
unui joc de fotbal, sosește 
la locul de desfășurare a 
partidei diupă lovitura de 
începere a jocului. Ce se 
Va întîmpla ?

•»p jao ad rjnooțui n-ț 
odvo țnjțiqdv ap itijifs 
vț nuid snpuoa if t>a ja 
•jndaaui punf țnaof)

returului
întinzîndu-și plasa-n cale 
Ca să prindă-n laț... 

balonul !

Dar balonul are dărui 
Ca să stingă-această 

ceartă :
O să meargă iar, 

ștrengarul, 
Cum îl știu, din poartă-n 

poartă !

Și auzind urale iară 
Cum dau zării înconjurul, 
Eu pun pana-n călimară, 
Și strig tare : „Hai..

RETURUL 1“
SIG. HOROVEANU

maestru al sportului, întru- 
cît a îndeplinit o altă normă 
ceruta pentru aceasta : a 
făcut parte din echipa care 
a cîștigat de două ori con
secutiv campionatul țării : 
Petrolul, in edițiile 1957—1958 
și 1958—1959.

LIANA MARDARIU. PU
CIOASA și COSTICA PLEȘU, 
SF. GHEORGHE. Irina Naghi

(a revenit la vechiul ei 
nume), portărița echipei 
noastre naționale de hand
bal, este născută în comuna 
Terechia, raionul Tg. Se
cuiesc. Să vă spun și cînd : 
la 14 octombrie 1937.

IOSIF TODEA, HUEDIN. Ozon 
va împlini 37 de ani, la 13 
mai. El a jucat de 22 de 
ori în echipa națională. Pri
ma oară, în 1952.

VASILE STANCIU, BUCU
REȘTI. Meciul de care vor
biți, Progresul — Rapid, dis
putat duminica trecută pe 
stadionul din str. Dr. Staico-

Crișan și...
_  ! ?
— Vezi că nu te pri

cepi ? (Tocmai d-aia te a- 
dresezi mie !) Constat că 
a apărut un nou post : 
„măturătorul44. De ce tre
buie încărcată „schema", 
poți să-mi explici ?

— Este un al doilea 
stoper...

— Aha !... Și zici că-i 
premieră la fotbal ? Știi

Se întîmpla, mai ales la 
meciurile din campionatul 
orășenesc sau raional, ca 
unii jucători să apară pe 
teren purtînd pe cap o 
bască sau o beretă care să 
„țină44 părul. Este permis 
«cest lucru ?

*(aj<t>os ap vțaioj(r j-d 
n.ijuad 'nadvS o vțdnd 
v ap jmpvSui psui ațsa 
ii inpijnjjoj 'dojDd'nl 
prun jv jnnzn țnjuaiuvd 
•tipa uțp ajjvd ovf nu 
națsaa» aoajvoap ‘nft)

V. DUMITRESCU
— arbitru —

ȘTIAȚI CĂ...
...Vladimir Kuț, referin- 

du-se la noul record 
mondial stabilit de austra
lianul Ron Clarke a spus 
că recordul la 10 000 de 
metri (28:15,6) se află to
tuși în... întîrzîere, mai 
ales față de recordurile 
existente la 1500 și 800. 
Kuț prevede că recordul 
va ajunge curînd sub 28 
de minute. Un alt atlet 
renumit, Michel Jazy, este 
convins că în zece ani se 
va ajunge să se alerge 
10 000 de metri în 27:30,0.

...meciul de baschet din
tre echipele de juniori 
Menilmontant P. S. și 
A.C.B.B. (Franța) s-a 
încheiat cu scorul puțin o- 
bișnuit de... 200—38 ?
Ceea ce înseamnă că s-au 
marcat cîte două coșuri și 
jumătate pe minut.

vici și încheiat cu victoria 
Progresului cu 4—-2. a avut 
caracterul unui joc improvi
zat, condus de un arbitru... 
improvizat și disputat cu 
porțile închise.

PETRE CRISTIAN, COMUNA 
DRAGANEȘTI. In 1955, cînd 
a cîștigat pentru prima oară 
campionatul țării la fotbal, 
Dinamo București a avut ur

mătoarea formație de bază: 
Birtașu — Toma, Băcuț II, 
Szttke — Călinoiu, Băcuț I 
— Magheț, Nicușor, Ene I, 
Neagu, Suru.

GHEORGHE TILVESCU, 
BUCUREȘTI. La Olimpiada de 
la Melbourne (1956), Gheor- 
ghe Negrea a obținut meda
lia de argint. La Jocurile 
Olimpice de la Roma (1960) 
el a ieșit însă din cursa 
pentru o medalie, fiind în
trecut la puncte de boxerul 
australian Madigan.

AUREL VARTOLOMEI, PE- 
TROȘENI. Dintre fotbaliști, 

fotbalul
care-i asemănarea dintre 
un actor și iun fotbalist?... 
Nu ? Să-ți spun eu : nici 
unuia nu-i place „fluie
ratul44 !

— Dar între dv. și, să 
zicem, un... centru înain
taș al echipelor noastre 
de fotbal ?

— Este o deosebire ! Eu 
pot să imit pe oricine — 
sau aproape — dar el nu 
reușește să-l imite pe Di 
Stefano.

— Ce le urați fotbaliș
tilor noștri cu ocazia des
chiderii sezonului de fot- 
batl ?

— Ca și în teatru : să 
urmeze linia „înaintași- 
lor“ ! în ceea ce mă pri
vește, optez pentru jocul 
pe „tripletă44 (vezi : Andi, 
Stănescu, Crișan) dar nu 
e rău să se mai deschidă 
și extremele.

— Puteți să dați vreun 
pronostic pentru cuplajul 
din București ?

— Aș vrea să împac pe 
toată lumea ! Dar nu pot 
să urez, să fie doțuă me
ciuri... „nule" ! în ceea ce 
mă privește, regret că nu 
voi putea participa la pre
mieră... avînd la rîndu-mi 
una... la Berlin.

— m. todea —

DE TOATE

va mea, care a obținut

Din lumea boxului
• Deși, la meciul din

tre Sonny Liston și Cas
sius Clay n-au asistat de
cît 8 000 de spectatori, 
— jumătate din cîți erau 
prevăzuți — s-au bătut 
toate recordurile de înca
sări. „Rețeta44 totală a 
fost de 4 800 000 de do
lari, cea m,ai mare parte 
provenind din drepturile 
de la televiziune (4 400 000 
de dolari).

Dar recordul încasări, 
fără aportul considerabil 
al televiziunii, care nici 
nu exista în vremea a- 
ceea, este deținut de cel 
de al doilea meci dintre

nu vrea de loc să înțelea
gă că un adevărat spor
tiv nu trebuie să fumeze...

• Elvețianul de Vries 
a hotărit să transforme 
un porumbel într-un ...fo
toreporter sportiv. Pen
tru aceasta a amplasat pe 
pieptul unui porumbel 
dresat un minuscul apa
rat fotografic cu declan
șare automată, de con
strucție proprie. Pentru 
ca porumbelul-fotograf să 
nu cadă victimă vreunei 
păsări răpitoare, de Vries 
a dresat un al doilea po
rumbel și i-a legat în 
spate un fel de praștie 
cu săgeți minuscule. Ast
fel fotograful zburător 
poate lucra fără grijă. 
Cel de-al doilea tovarăș 
al său il păzește cu străș
nicie.

De Vries afirmă că. 
ajutat de porumbel, a 
reușit deja să obțină cî- 
teva imagini foarte ori
ginale de la un concurs 
de schi, cu mult înaintea 
fotoreporterilor prezenți la 
concurs și fără a părăsi 
laboratorul său.

Dragă cumnate,

îți scriu pe această cale 
a Griviței, pe unde i-am 
spus lui fii-miu s-o ia ca 
să ajungă la tine cu acest 
bilet prin care vreau să 
te anunț să vii imediat, 
că te aștept cu brațele și 
cu televizorul deschis, că 
se transmite handbalul.

Băiatului i-am dat și 
bani de tramvai și i-am 
spus să facă o cursă con- 
tra-cronometru, că dacă 
nu ajunge la timp la tine, 
va deveni o cursă contra- 
pedeapsă, adică nu-l mai 
las să se uite la Praga, 
ceea ce fie vorba între 
noi, nu am eu inima aia, 
noi să ne uităm și el nu. 
Dar tu să nu cumva să-i 
spui lucrul ăsta, că i-l spui 
degeaba, fiindcă biletul de 
față el mi l-a scris, la 
dictarea mea, băiatul a- 

Jafck Dempsey și Gene 
Tunney, disputat la 22 
septembrie 1927, la care 
s-au încasat 2 658 000 de 
dolari (104 943 specta
tori).

Iată și alte mari „re
țete44 din istoria boxului : 
Joe Louis — Billy Cohn : 
1 925 456 dolari (45 226 
spectatori) ; Dempsey — 
Tunney, prima întîlnire : 
1 895 733 (120 757, cifră- 
record de spectatori) ; 
Dempsey — Carpentier : 
1 789 238 (80 183) ; Demp
sey — Sharkey 1 083 530 
(75 000) ; Joe Louis — 
Schmeiling : 1 015 012
(70 043) ; Joe Louis — 
Max Baer : 1 000 832 
(88 150).

• Nino Benvenutti, 
care a boxat în urmă cu 
cîțiva ani și în țara noas
tră — adversarul lui a 
fost Șerbu Neacșu — ob
ține ca profesionist suc
cese tot atît de mari ca 
și atunci cînd era amator. 
Fostul campion olimpic de 
la Roma a susținut 42 de 
meciuri, fără să cunoas
că înfrîngerea ! EI este 
socotit al 8-lea „mijlo
ciu44 al lumii.

• înainte de a urca scă
rile ringului pentru a-1 
întîlni pe Sonny Liston, 
Cassius Clay a primit o 
veste plăcută : în meciul 
precedent, debutînd ca 
profesionist, fratele său 
Rudy Valentin Clay 
(87,500 kg) învinse-se net 
la puncte pe Chip John
son.

Corespondență de sezon
vind la caligrafie 10, iar 

eu lumbago și scriu mai 
greu.

Așa că tu caută să fii la 
noi astăzi, pînă mîine sea
ră, o să dormi la noi, ca 
să nu mai vii încă o dată 
pentru fotbal. Și fiindcă 
afară e cam rece, nu veni 
în talie: adu-ți și plapu
ma, căci cu a noastră se 
învelește vărul Grig ore și 
unchiul Soni, care tocmai 
acum au picat în Bucu
rești. Așa că handbalul e 
în 7, iar noi vom fi în 
8. Și cu toate că ținem 
toți cu aceeași echipă, 

sînteni din două tabere, 
pentru că vin și neamuri 
dinspre partea nevesti-mi, 
dar lașă că ne împăcăm 
noi, fiindcă între familiile 
noastre domnește un spi
rit sportiv. Și unde pui că 
de la ei o să lipsească 
pivotul, adică soacră-mea,

I contra 16...
Mai mulți cititori, iubi

tori ai șahului, ne între
bau dacă este adevărat 
că chirurgul OCTAV 
TROIANESCU, multiplu 
campion al țării și mae
stru internațional a pără
sit arena pătratelor albe 
și negre.. Nu, nu este a- 
devărat I După ce a 
susținut cu succes di- 
zertația de candidat 
în științele medicale, 
doctorul și-a reamintit de... 
șah. Tn răgazul pe care i-l 
dau bisturiul și foarfecele, 
chirurgul execută adevăra
te „operații estetice" pe 
tabla șahului. Așa cum 
s-a întîmplat zilele tre
cute, cînd Troianescu a 
susținut un simultan la 
clubul I.M.F., intîlnind 16 
colegi de breaslă, medici 
de la Institutul de per
fecționare și studenți me- 
diciniști.

1 contra 16 pare o 
luptă inegală, ceva gen... 
Pardailian în zilele lui 
bune. Totuși, maestrul a 
făcut față cu succes dîr- 
jilor săi adversari reușind 
o victorie cu 14’A—l’/s. 
A pierdut la chimistul V. 
Munteanu (care a... neu
tralizat toate „combina
țiile" maestrului) și a îm
părțit punctul cu dr. I. 
Angelescu.

Simultanul a fost un 
bun prilej de antrenament 
pentru viitoarele evolu
ții... oficiale. Pe care le 
așteptăm cu multă ne
răbdare (—v—).

că o trimitem la cinema. 
Numai să vrea să se ducă, 
fiindcă mi-a spus : „Cum, 
maică, de „Shelter ezada“ 
îmi arde mie, cînd băieții 
luptă pentru titlul mon
dial ?“

Ce vrei să-i faci ? Are 
nivel sportiv coana mare !

Dar să nu ne mai în
tindem la vorbă, fiindcă 
la cele 58 de minute cîte 
îți dau pînă să ajungi la 
noi, nu acord nici o pre
lungire. Dă-i drumul, cum
nate, că marchez timpul! 
Dacă întîrzii vii degeaba, 
fiindcă am de gînd — ca 
să nu ne mai deranjeze ni
meni după ora începerii 
— să pun la sonerie un 
anunț : „DEFECȚIUNE
TEHNICĂ"... Așa că vino 
cit are ușa emisiune clară.

Hai ! !
P. conf. FRED FPREA
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Echipa Romîniei
(Urmare din pag. I)

ce Mozer ratase o ocazie mare 
(2—2).

Romtnii luptă în continuare cu multa 
ardoare și combinațiile lor precise dau 
mult de furcă apărării adverse. Acea
sta cedează în min. 8 cînd llnat mar
chează dintr-o săritură spectaculoasă : 
3—2. Gazdele forțează jocul. care de
vine mai strîns și palpitant. Uti șut 
la păianjen al lui Havlik și scorul de
vine din nou egal (-3—3). Pentru ul
tima oară însă în acest meci. De acum 
înainte, reprezentativa romînă va pre
lua conducerea și nu o va mai ceda 
pină la sfîrșit. O scrie de atacuri și 
contraatacuri’ (lansate prompt deRedl) 
și desfășurate cu siguranță și specta
culozitate duc ia scorul de 8—3 în min. 
18 (au marcat pe rînd Ivănescu în min. 
11 Mozer după o tentă excepțională în 
min. 13, din nou Mozer în min. 17, 
Costache 11 șl Iacob în min. 18). Dar 
sportivii noștri au mai ratat cîteva o- 
cazii bune printre care și aceea a lui 
Costache H din min. 10 cînd acesta 
s-a aflat singur, la semicerc, avînd în 
fața sa poarta goală I

Din acest moment echipa noastră 
scade oarecum alura jocului, fapt de 
care au profitat jucătorii cehoslovaci. 
Puternic încurajați de cei peste 18.000 
de spectatori ei forțează jocul și reu
șesc să reducă din handicap pînă la 
8-7 prin Havlik, Mareș și Rada din 
7 metri (cînd echipa noastră era în 
inferioritate numerică) și din nou 
Havlik. In acest timp, Mozer a mai 
ratat o ocazie excelentă, iar Iacob a 
șutat dintr-o poziție bună în bară. Fi
nalul reprizei ne aparține, însă, și 
Mozer transformă o lovitură de la 7 
r'.etri: 9-7.

Ea reluare echipa noastră are pe 
teren 5 jucători, iar cea cehoslovacă 4, 
deoarece Trojan, Costache II și Rada 
fuseseră eliminați pe două minute în
că înainte de pauză. începutul reprizei 
ne este din nou favorabil și în 6 mi
nute am ajuns să conducem cu 12-7. 
Autorii golurilor Mozer (min. 31), 
laoob (min. 32) și din nou Mozer, 
(min. 36). Echipa cehoslovacă depune 
eforturi după eforturi ca să stăvilească, 
prin intrări dure, acțiunile formației 
noastre. Duda înscrie (12-8) în min. 
37, dar imediat Huat reface diferența 
de 5 goluri. In același minut, însă, 
(40) tot Duda modifică scorul la 13-9. 
Un contraatac colectiv (min. 40) și o 
pătrundere spectaculoasă a lui Oțelea 
(min. 41) urcă scorul la 15-9 (Ivă- 
nescu și Oțelea). Același Oțelea (min. 
42) și Rada (min. 43) sînt eliminați și

impresii, comentarii, declarații
PRAGA, 13 (prin telefon). — Ora tîrzie la care s-au încheiat miercuri 

seară partidele semifinale nu ne-a îngăduit să însoțim cronicile cu comentarii 
și declarații. O facem astăzi, redind în rindurile de mai jos cîteva ecouri 
ale primelor semifinale.

a învins formația Cehoslovaciei Returul Sparlacus Budapesta-Rapid București
în acest răstimp ambele formații în
scriu cite un gol prin Duda și respectiv 
Oțelea : 16-10. La această situație se 
petrece repetarea unei lovituri de la 7 
metri apărată de Redl. pe care Mareș 
o transformă (16-11).

Meciul ia o alură dramatică. Apă
rarea echipei gazdă face totul pentru 
a opri atacurile noastre, reușind astfel 
să nu mai primească nici un gol pină 
la sfîrșitul partidei. In schimb, ceho
slovacii marchează de 4 ori prin Ma
reș (3) și Rada. Pe teren se dă o 
luptă înverșunată. Aruncind în joc 
toate resursele, echipa noastră reu-

AZI ȘI Ml INE, FINALELE

Conform regulamentului, cele opt 
echipe care au jucat în semifinale 
vor disputa sîmbătă și duminică ti- 
nalele campionatului mondial în or
dinea locurilor ocupate în cele două 
serii (1 cu 1, 2 cu 2, 3 cu 3 și 4 
cu 4).

Sîmbătă au loc următoarele 
jocuri:

Pentru locurile 7—8 : Danemarca 
—Ungaria și pentru locurile 3—4 
Cehoslovacia—R.F.G.

Duminică, reprezentativele Romî
niei și Suediei vor disputa titlul 
mondial, iar echipele U.R.S.S. și iu
goslaviei locurile 5—6.

șește să păstreze acest avantaj minim 
și să încheie victorioasă o partidă de 
mare tensiune, echivalentă pe bună 
dreptate cu o finală a campionatului 
mondial de handbal în 7.

A arbitrat cu multă competență și 
autoritate suedezul Janerstam.

Formațiile: ROMÎNIA: Redl—-Ivă- 
nescu, Mozer, Huat. Nodea, Iacob, 
Oțelea, Costache 11, Gruia; CEHO
SLOVACIA : Arnost — Trojan, Hav
lik, Berieș. Mareș, Duda, Herman, 
Frollo, Svitoslavski, Rada.

lată și celelalte rezultate:

SERIA I

IUGOSLAVIA — UNGARIA IG—15 
(9—7) Echipa Iugoslaviei a obținut o 
victorie meritată, după un joc în care 
a desfășurat acțiuni ofensive mai pre
cise și a folosit foarte mult contra
atacurile, spre deosebire de echipa ma
ghiară, care — în special în prima re
priză — a avut și perioade de scădere 
în apărare. Punctele au fost realizate 

trei partide. Victoria handbaliștilor 
cehoslovaci, facilitată într-o oarecare 
măsură și de slabul arbitraj ai lui 
Schneider (R.F.G.) este apreciată ca 
o victorie neconcludentă. In legătu
ră cu aceasta Marian Flander, mem
bru al comisiei tehnice a F.l.H. ne-a 
declarat: „Echipa U.R.S.S. a pierdut 
in mod nefericit partida cu selecționata 
Cehoslovaciei, în special în prima re
priză. Arbitrul Schneider a influen
țat vizibil rezultatul meciului și după 
părerea mea echipa cehoslovacă a be
neficiat de cîteva puncte, care au con
stituit tot atîtea momente psihologice 
de mare importanță pentru rezultatul 
final".

La sfîrșitul jocurilor de miercuri 
seară am recapitulat cîteva cifre în 
completarea cronicilor celor patru me
ciuri. In prima etapă a semifinalelor, 
echipa cehoslovacă a deținut recor
dul celor mai multe goluri înscrise 
din lovituri de la 7 m (6), urmată 
de Danemarca cti 4, R.F.G., Ungaria, 
U.R.S.S. și Suedia cu 3, Romînia 2 
și Iugoslavia 1. Tot jucătorii ceho
slovaci au totalizat și cele mai multe 
minute de eliminare: 13. Urmează e- 
chipa iugoslavă cu 11 minute, U.R.S.S. 
și Suedia cu 6 minute, R.F.G. cu 4 
minute și Romînia cu 2 minute. Două 
echipe. Ungaria și Danemarca n-au 
avut jucători eliminați. In clasamen
tul golgeterilor pe primul loc se aflati 
miercuri seară cu cite 10 goluri Mo
zer și Almquist (Suedia).

Joi a fost zi de odihnă, iar vineri 
dimineață echipele și-au continuat 
antrenamentele 

de: Jagmeștar 6, Milkovici 6, Djura- 
neț 1, Stefanovici 2 și Karadja 1, res
pectiv Klein 1, Fenyo 5, Racz 1, Drob- 
nits 1, Stiller 3 și Adorjan 4. De re
marcat faptul că în min. 58, la scorul 
de 16—15, Stiller (U) a tras în bară 
și a ratat astfel egalarea. în general, 
jocul a plăcut atit prin evoluția scoru
lui, cît și prin factura lui. Arbitru; 
Nielsen (Norvegia).

R.F.G. -- SUEDIA 16-8 (8-5) I 
Formația suedeză a jucat sub posibi
lități, dînd astfel ocazie echipei R.F.G. 
să participe la finala pentru locurile
3— 4. Jocul nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic satisfăcător.

SERIA A II-A

U.R.S.S. — DANEMARCA 17—14 
(10—10). Spectatorii au aplaudat în
delung evoluția celor două formații, 
care s-au prezentat la un nivel supe
rior față de partidele precedente. Jocul 
a avut o desfășurare deosebit de inte
resantă, cum se vede și după evoluția 
scorului:

Prima repriză: 0-1 (Petersen), 1-1, 
(Zelenov), 1-2 (Hansen din 7 m.), 1-3 
(Svendsen), 1-4 (Skaarup), 2-4 (Rez- 
nikov), 2-5 (Skaarup), 3-5 (Zelenov),
4- 5 (Veldre), 5-5 (Lebedev), 6-5 (Rez-
nikov), 6-6 (Graversen), 7-6 (Zelenov), 
8-6 (Terțvadze), 9-6 (Zelenov), 9-7 
(Hansen), 10-7 (Lebedev), 10-8 (Han
sen), 10-9 (J. Nielsen), 10-10 (M.
Nielsen).

Repriza a doua: 10-11 (Hansen), 
11-11 (Lebedev), 12-11 (Lebedev in 
min. 47), 12-12 (M. Nielsen), 13-12 
(Lebedev), 13-13 (M. Nielsen), 14-13 
(Terțvadze), 14-14 (Hansen din 7 m.), 
15-14 (Veldre), 16-14 (Terțvadze din 
7 m.) și 17-14 (Terțvadze). Jucătorii 
sovietici au jucat foarte bine, în spe
cial în finalul meciului, cînd și-au im
pus cu autoritate superioritatea în ac
țiunile de atac. Arbitru : V. Sidea (Ro
mînia).

CLASAMENTELE SEMIFINALELOR

SERIA l

1. Suedia 3 2 0 1 46:42 4
2. R.F.G 3 1 l 1 45:41 3
3. Iugoslavia 3 1 1 1 48:52 3
4. Ungaria 3 l 0 2 42:46 2

SERIA A II -A

1. ROMÎNIA 3 3 0 0 57:44 6
2. Cehoslovacia 3 2 0 1 47:42 4
3. U.R.S.S. 3 l 0 2 46:48 2
4. Danemarca 3 0 0 3 40:56 0

Șahiști romini participă 
la mari turnee peste hotare
In săptămînile ce urmează, o serie 

de șahiști roniîni vor lua parte la mari 
turnee peste hotare. Astfel, pe lista in- 
vitaților la turneul internațional de șah 
de la Sarajevo (R.S.F. Iugoslavia) se 
află numele fostului campion al țării 
noastre Victor Ciocîllea. El va avea ca 
adversari pe marii maeștri Poluga- 
evski (U.R.S.S.), Ulilman (R. D. Ger
mană), Pachman (R S. Cehoslovacă), 
Trifunovici, Ivkov, Parma (R. S. F. 
Iugoslavia), precum și maeștrii inter
naționali Hort (R.S. Cehoslovacă). 
Dely (R.P. Ungară), Damianovici, 
Bogdanovici, Matulovici (R.S.F. Iugo
slavia). maeștrii Gufeld (U.R.S.S.), 
Kozomara (R.S.F. Iugoslavia) și alți

TURNEUL PREOLIMPIC 
SUD-AMERICAN ÎNCEPE 

IN LUNA MAI

Turneul preolimpic sud-american de 
fotbal la care sînt înscrise eclfpe din 
Argentina, Brazilia, Columbia, Chile, 
Ecuador, Uruguay și Peru se va des
fășura cu începere de la 5 mai în ora
șul Lima, capitala Perului. Primele 
două clasate în acest turneu se cali
fică pentru turneul olimpic de la Tokio

ȘEDINȚA COMISIEI DE ARBITRI 
A. F.I.F.A

Comisia de arbitri de pe lingă 
F.I.F.A. s-a întrunit recent la Zurich 
sub președinția lui Staidey Rous. Co
misia a hotărît să se organizeze în 
decembrie a.c.. într-o țară din Africa, 
un nou curs pentru arbitri la care vor 
fi delegați Stanley Rous, Aodrejevici 
și Lindenberg. Comitetul a precizat 
cu acest prilej că mimai regulamentul 
editat in 1963 reprezintă singura bază 
admisă pentru orice discuție.

„Decada" handbalului in 7 se în
cheie mii ne in Cehoslovacia, o dată 
cu disputarea finalei campionatului 
mondial masculin. In același timp 
însă. în localitatea Tata din Ungaria 
are loc un alt eveniment handbalistic, 
care interesează îndeaproape pe ama
torii acestui spoit din țara noastră.

Este vorba, de returul meciului Spar- 
tacus Budapesta și Rapid București, 
din cadrul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal feminin. 
Intilnirea stîrnește un viu interes, deși 
— cum se știe —- in prima 
ediție. desfășurată la București, 
echipa noastră campioană a ob
ținut victoria la o diferență de 
opt goluri (13—5). Este un succes 
care a deschis Rapidului drumul spre 
finala competiției, programată la 4 a- 
prilie la Bratislava, succes pe care

Pregătiri olimpice pe toate meridianele
306 BUCĂTARI... 506 OSPĂTARI 

LA TOKIO
Recent, Tecujo Inumaru, președinte

le comisiei de administrație din Co
mitetul de organizare a Jocurilor 0- 
limpice de la Tokio, a declarat că 
sportivii prezenți la Olimpiadă vor fi 
probabil mulțumiți de condițiile de 
cazare și alimentație. De pildă, masa 
sportivilor va fi servită în 4 mari re
staurante din satul olimpic. Sutele de 
feluri de mîncare (bucătărie europea
nă, asiatică, africană etc.) vor fi pre
parate de 306 bucătari, iar deser
virea meselor va fi asigurată de 503 
ospătari.

PĂRERILE LUI KUZNEȚOV
Decatlonistul sovietic Vasili Kuzne- 

țov, fost recordman mondial, cu 8357 
puncte, apreciază că la Jocurile Olim
pice lupta la decatlon va fi deosebit 
de strinsă. Deocamdată actualul record 
mondial esle de 9121 puncte și apar
ține atletului Jang, dar la Tokio se 
vor ivi fără îndoială și alți concurenți 
care să candideze cu șanse pentru 
primul loc. După părerea lui Kuzne- 
țov, aceștia pot fi americanii Stewc 
Paul, Dick Err.berger, Paul Herman, 
sovieticii Kutenko, Diacikov, Ovseen
ko și germanii von Moltke și Bock.
CAMPIONATELE UNIVERSITARE 

DE ATLETISM ALE S.U.A.
La Madison Square s-au desfășurat 

campionatele imiveisitare de atle
tism ale S.U.A. pe teren acoperit. Cu 

doi șahiști iugoslavi. Turneul încep? 
la 22 martie.

Un alt maestru romîn invitat peste 
hotare este campionul mondial de ju
niori Florin Gheorghiu. El va lua parte 
la un turneu organizat de federația 
franceză de șah. în orașul Bordeaux, 
întrecerea urmează să înceapă tot la 
finele acestei luni și pe lista partici
panților se află nume cunoscute ca 
O’Kelly (Belgia). Darga (R.F. Ger
mană). Bilek (R.P Ungară), Tringov 
(R.P. Bulgaria). Este interesant de 
menționat că pentru prima oară un 
șahist romîn va fi angajat într-un tur
neu internațional disputat după siste
mul elvețian (10 runde).

FOTBAL PE GLOB
Discutînd desemnarea femeilor ca 

arbitri de fotbal, comisia și-a exprimat 
dorința ca acestea să nu fie delegate 
deocamdată dec.it la campionatele șco
lare sau la meciurile amicale. Lista 
arbitrilor internaționali care grupează 
reprezentanți din 116 țări, cuprinde în 
momentul de față 579 arbitri

ȘTIRI, REZULTATE

• Cea de-a 4-a ediție a competiției 
internaționale „Cupa Rappan“, va 
reuni în trei grupe 46 de echipe din 
Franța, Suedia, R.P. Polonă, R. S 
Cehoslovacă, Austria, R D. Germană, 
R.^’.F. Iugoslavia, R.F. Germană, Por
tugalia, Elveția, Belgia, Olanda și 
alte țări. Primele meciuri se vor dis
puta în luna mai.

• In cadrul turneului internațional 
care se desfășoară in orașul La Paz, 
capitala Boliviei, echipa cehoslovacă 
Banik Ostrava a învins cu 2—1 pe 
Racing Montevideo, una din fruntașele 
fotbalului Uruguayan. La Paz este si
tuat la o altitudine de peste 3000 ml 

însă numeroșii susținători ai handba
listelor noastre și iubitorii handbalului 
de la noi îl doresc confirmat.

Jucătoarele Rapidului s-au pregă
tit cu toată atenția în vederea retu
rului de la Tata. In ultima perioadă 
ele au făcut antrenamente intense și 
au susținut trei jocuri de verificare in 
compania echipelor Tractorul Brașov (f) 
— de două ori — și Luceafărul Bra
șov (m). Și, după cum ne-a spus an
trenorul G. Zugrăoescu, echipa deți
ne o formă bună, iar jucătoarele sint 
animate de dorința de a confirma 
prima victorie. Lotul Rapidului a pă
răsit Capitala joi seară, avînd în 
componența sa următoarele jucătoare: 
Naghi și Ilanek — portari —. Oțelea, 
Naco. C. Dumitrescu, Constantinescu, 
Boțan. Iledeștu. Floroianu, Roth, Ba- 
losache și Szcko.

acest prilej s-ah înregistrat cîteva re
zultate bune. Recordmanul mondial la 
prăjină (in sală), Uelses, a sărit 4,91 
m ; Gary Gubner, care este în aceiași 
timp și halterofil, a aruncat greutatea 
la 18,84 m, iar Wendell Motley a 
parcurs distanța de 600 yarzi în 
1:09,3. Cea mai bună performanță a 
campionatului a fost realizată de Tom 
O’Hara, care a parcurs prob.; de o 
milă în 3:56,4. Pe 1 500 m el S fost 
cronometrat cu 3:41,6.

★

Cîțiva membri ai lotului olimpic 
al S.U.A. au participat la un concurs 
pe teren acoperit și în aer libe des
fășurat la Baltimore. La înălțime John 
Thomas a trecut ștacheta ridicată la 
2,20 m, Cruz a sărit la prăjină 4.8/ 
m iar Cowelly a aruncat sulița la 
79.41 m

NOU RECORD MONDIAL LA INOf

La Lima, capitala Perului, a începui 
un concurs internațional de natație la 
care participă înotători din America 
de Sud și S.U.A. In prima zi, înotă 
toarea nord-americană Donna de 
Varona a doborît recordul mondial ir 
proba de 4 x 100 m mixt cu timpul d< 
5:16,5.

Alte rezultate: 100 m fluture bar 
bați : Nicolao (Argentina) 58,1; 201
metri liber bărbați: Waldemar (Ar 
gentina) 2:07,0; 100 m bras fe._iii 
Susana Poper (Argentina) 1:25,5; 20( 
m spate femei : Dorina de Varon. 
(S.U.A.) 2:31.8

CEL MAI LUNG DRUM AL FLACĂ 
Rll OLIMPICE

La actuala ediție a Jocurilor Oliir. 
pice, flacăra olimpică va străbate pitii 
la Tokio cel mai lung drum al ei 
Flacăra vă fi aprinsă in ziua de 1< 
august și în aceeași zi ea va lu 
„startul" pe bordul unui avion spr 
Tokio. Itinerarul cuprinde escale I; 
Istanbul, Beirut, Teheran, Labor. 
Deliii, Rangoon, Bangkok, Kuala Lum 
pur, Manilla, Hong-Kong, Taipc, ? 
Okinawa. De aici, flacăra va fi puț 
tată de o ștafetă japoneză, care v 
străbate 46 de regiuni ale Japonie 
ajungînd la Tokio in ziua deschideri 
Jocurilor Olimpice.

• A început returul campionatul! 
bulgar de fotbal. Liderul sezonului d 
toamnă Levski a pierdut eu 1-0 1 
Plovdiv în fata penultimei clasate B< 
tev, cedînd primul loc formației Dt 
nav (Russe), care a făcut 0—0 c 
Beroe (Stara Zagora). T.S.K.A. a îr 
trecut pe Cerno More (Varna) cu 2-( 
intrînd acum direct in lupta petite 
titlu. Surprinzătoare și victoria echip 
nou promovată, Gorna Oriahovița, c 
2-1 în meciul cu Spartak (Pleven 
Alte rezultate: Slavia — Ixikomoti 
(Sofia) 1-1, Spartak (Plovdiv) — lx 
komotiv (Plovdiv) 2-2, Spartak (Va 
na) — Mlada Qvardia Q-O^ CLAȘ^ 
MENT: Diuiâv 21, Levskî, Lokornoti 
Sofia, Slavia — 20, Spartak Pleven - 
19, T.S.K.A. și Spartak Plovdiv — 11 
MifU' 16. Cerno More 15 etc. (TOM 
HR ISTOV — coresp).

• In capitala R. P. Bulgaria s . 
disputat meciul dintre Spartak - Soli 
șl Dinamo Moscova. Intilnirea s-a tei 
minat cxi scorul de 4-1 (4-1) în f, 
voareă .fotbaliștilor bulgari.

RedacJia și administrația: str. Vasile Conta nr. 16. telefon 11.10.05, Interurban 72, nr. 1—2, întreprinderea Poligrafică „Informația", str. Brezoianu 23 —25. 4035

Comentariile pe marginea paitidelor 
ide miercuri continuă și acum, cu cîte
va ceasuri înaintea ultimelor meciuri 
din cadrul grupelor semifinale. Ziarele 
de joi, ca și cele de azi consemnează 
faptul că prima evoluție a handbaliști- 
lor romini la Praga a fost o confir
mare a valorii campioanei mondiale. 
„Rude Pravo" și „Ceskoslovenski 
•Sport" reliefează în cronica partidei 
noastre cu Danemarca jocul bun, teh
nic, variat și spectaculos prestat de 
echipa Romîniei, care a cucerit o vic
torie meritată în fața unui adversar 
valoros.

„Romtnii au jucat evident mai bine 
— ne-a spus arbitrul norvegian Niel
sen. Atacul echipei romîne a junctio
nal tot timpul cu mare precizie și efi
cacitate". Aprecieri elogioase a avut, 
și antrenorul maghiar Csismany, care 
a declarat ziarișlilor că „rominii an 
urcat ușor o treaptă joarte importantă 
spre fruntea clasamentului, ca ur
mare și a unui joc combinația la semi
cerc și a unui atac in care Mozer și 
Ivănescu au excelat". Frumoasa im
presie lăsată de jucătorii romini fu 
meciul cu Danemarca a făcut ca toi 
mai mulți dintre specialiști și dintre 
cei 3t9 ziariști prezenți aici, să deci a 
re că țara noastră are cele mai mul
te șanse de a cuceri din nou titlul 
mondial. „Echipa romînă a arătat că 
are o înaltă clasă de joc și cred că 
ea rut va lipsi pentru finala pentru 
locurile 1—2“ — ne-a declarat Max 
Rinkenburger, membru al F.l.H.

Prima etapă a semifinalelor este 
comentată și prin prisma celorlalte


