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Vizita delegației Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

A

in Uniunea Sovietică

couri după victoria handbaliștilor noștri
însemnări, declarații, impresii

(prin telefon deRAGA 16
rimisul nostru special). — 
>ra cînd transmit aceste rîn- 
, sportivii romîni continuă 
•rimească la „Palace-Hotel" 
itările sincere ale adversa- 
, care își exprimă în diferite 
i prețuirea și admirația pen- 
înalta măiestrie a campio- 

mondtali. In camera antre- 
lui principal, loan Kunst- 
mănescu. din primul ceas 
../stei dimineți de primăvară 
heză este un adevărat pele- 
. Am întâlnit acolo nume- 
antrenori și ziariști din ou
ase țări specialiști, oameni 
âasmați de jocul echipei 
:re. de pregătirea ei ridi
care i-a adus meritatul titlu 

tmpioană a lumii.
mi văzut toate cele cinci 
ale campionatului mondial 

-a spus HEINZ ENGLER, 
sul special al agenției vest- 
ane D.P.A. — dar niciodată 

asistat la o asemenea de- 
trație de înaltă clasă, ca 

i pe care a oferit-o echipa 
tentra cine iubește liandba- 
evoluția echipei romîne a 
j îneîntare, un spectacol de 
car: va rămîne multă vre- 

t amintirea noastră."
o seară înainte, la masa 

neascâ Ia care au partici- 
:oate echipele, președintele 
ației Internaționale de 
bal. Hans Baumann, repeta 
•ațiile făcute ziariștilor, a- 
id că „echipa Romîniei me- 
oate felicitările pentru va- 
i jocurilor prestate, ea fiind 
ndbială cea mai valoroasă 
ție a campionatului".

„Palace-I fotei" ascult a- 
i cuvinte de laudă la a- 
echipei și citesc cu emoție 
:urie nenumăratele telegra- 
jsite din țară înaintea ft- 
și unele chiar în dimineața 
a. Știm cu cîtă emoție au 
rmărite la televiziune evo- 

echipei noastre, cu cîtă 
ste an fost scrise rîndurile 
aici' la Praga din partea 

tarilor fabricii de sticlă din

Tomești, ai Combinatului Chimic- 
Craiova, ai fabricii de textile din 
Buhuși, din partea colectiviști
lor din Cărbunești, din partea 
sportivilor și activiștilor spor
tivi de la cluburile Petrolul, 
Steaua. Dinamo, de la comisiile 
de handbal și diferitele federații 
sportive din țară Telegramele 
sînt păstrate aici cu gri jă; ele 
au încălzit și mai mult inimile 
handbaliștilor romîni. i-au însu
flețit în această luptă sportivă 
grea, desfășurată la cea mai 
înaltă tensiune.

Impresiile după marea finală 
sînt puternice. Fericiți, jucătorii 
noștri impun tuturora respect și 
pentru modestia lor, pentru cu
vintele de laudă și prețuire pe 
care o au eu privire la valoarea 
adversarilor. I-am urmărit cî- 
teva clipe la „Palace Hotel". 
Atozer colecționează fotografii 
(și sînt destul de multe...) Hnat 
se odihnește calm și, firește, 
bine dispus, mulțumit că în fi
nalul jocului cunoscuta lui arun
care prin evitare a deschis de 
cîteva ori la rînd lacătul ermeti
cei apărări a suedezilor. Iacob 
și Ivăneseu vorbesc despre... 
București, iar Nodea și Oțetea își 
manifestă bucuria (ca de altfel, 
toți ceilalți jucători) că iubitorii 
sportului din țara noastră au 
manifestat atâta interes pentru 
prezența echipei romîne la cam
pionatul mondial. Multe gînduri 
se îndreaptă, cu siguranță, în 
aceste clipe spre cei dragi pe 
care îi vom reîntâlni marți pe 
aeroportul de la Băneasa. spre

DAN GfRLEȘTEANU
(Continuare in pag. a 8-a)

ionii mondiali de handbal
esc azi in Capitală
rezentativa de handbal în 

noastre, campioană 
în cursul 
pe calea 

Ceho-

țării 
ala, părăsește 
ții de astăzi, 
i, capitala R.S.

dbaliștii noștri urmează 
sească în București, pe 
rtul Băneasa, in jurul 
r.

Miiue pe stadionul „23 August" un cuplaj de mare atracție

Evoluează echipele bucureștene
Amatorii de fotbal din Capi

tală sînt „chemați“ mîine, pe 
stadionul „23 August" pentru a 
asista la cuplajul inter-bucu- 
reștean restant din etapa a Xl-a 
(24 noiembrie 1963) a campio
natului categoriei A: ȘTEAUA- 
PROGRESUL (ora 14,15) și 
RAPID-DINAMO (ora 16).

Meciurile se anunță cu mult 
mai interesante decit acum o 
săptămină întrucît cele patru 
echipe au obținut duminică nu
mai victorii ceea ce demonstrea-

Lotul reprezentativei țării 
după victoria asupra Suediei.

Se reia turneul final al campionatului de hochei A lost stabilită

dala Unalci „C.C.t.Astă-seară, Steaua—Știința București, 
reeditarea celui mai bun meci al turului

Cele mai bune șase echipe de 
hochei din țară, Steaua, Voința 
Miercurea Ciuc, Știința Bucu
rești, Știința Cluj, Dinarno 
București și Steagul roșu Brașov 
reapar — începînd de azi — în 
fața publicului buoureștean. Ele 
se vor întrece pînă duminică 
seara în partidele retur ale tur
neului final al campionatului 
republican, programate pe pati
noarul „23 August".

în pauza dintre tur și retur, 
echipele bucureștene și-au con
tinuat pregătirea, partieipînd la 
competiția organizată de federa
ție, astfel îneît ele se găsesc, 
în continuare, în bună formă. 
Pregătiri serioase au făcut și 
cele trei formații provinciale. 
Voința Miercurea Ciuc vine de
cisă să asalteze poziția de lider 
a formației Steaua, Știința Cluj

ză o bună pregătire. De aceea 
așteptăm din partea lor practi
carea unui fotbal de calitate

In vederea jocurilor de mîine 
antrenorii celor patru echipe 
au anunțat următoarele formații 
probabile :

DINAMO: Datcu — Popa, 
Nunweiller III, Nunweiller IV, 
Ștefan, Petru Emil, O. Popescu, 
Pîrcălab Ene II, Frățilă, Haidu. 
PROGRESUL: Mîndru - Ne- 

delcu, Ivăriescu. Știrbei, Colce- 
riu, Iancu. Mafteuță, Oaidă, 
Mateianu, M. Voinea, Stoicescu.

MOSCOVA 16 (Agerpres).— 
Delegația Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, în frunte cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., din care fao parte 
tovarășii Emil Bodnăraș, Nico- 
lae Ceaușescu și Chivu Stoica, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Inapoindu-se de 
la Pekin și Phenian, a sosit în 
seara ziiei de 14 martie ta Ga
gra pentru a avea întrevederi 
cu tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.G.U.S.

La aeroportul din Adler, de
legația C.C. al P.M.R. a fost 
întâmpinată de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al G. G. al 
P.C.U.S., A. I. Mikoian, mem
bru al Prezidiului C.O. al 
P.C.U.S., V. P. Miavanadze, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Gruzia, 
1. V. Andropov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., G. D. Djavahișvili, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
M. T. Bgajba, secretar al Co
mitetului 
Abhazia.

regional de partid din

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

s-a înapoiat în Capitală
amiază, s-a înapoiatIeri la 

în Capitală delegația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, alcătuită din tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
conducătorul delegației, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu și 
Chivu Stoica, membri ai Birou
lui Politic ai Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, au fost prezenți tovarășii

va căuta să cîștige un loc în 
clasamentul final în dauna cole
gilor laucureșteni iar Steagul 
roșu, care s-a întărit simțitor 
prin introducerea în lot a trei 
valoroși jucători din Odorbei 
(Miclea, Peter, Gyiirgy) este 
hotărît să scape de lanterna ro
șie. în perspectivă, deci, jocuri 
pasionante și de bun nivel teh
nic, avînd în vedere că jucătorii 
noștri ițe hochei au cîștigat în 
experiență de-a lungul acestui 
sezon deosebit de bogat.

Să vedem acum ce ne oferă 
programul de azi. Mai întîi, la 
ora 10, derbiul locurilor 5—6 : 
Dinarno — Steagul roșu, joc în 
care brașovenii vor evolua pen
tru prima dată cțu Iotul întărit 
și vor căuta să se revanșeze 
după înfrîngerea cu 3—8 sufe
rită în tur. Programul de după-

RAPID: Andrei — Lupescu, 
Motroc, C. Dan. Greavu, Ja- 
maischi, N. Georgescu. Năstu- 
rescu, I. lonescu (Dumitriu II), 
Ozon, Codreanu.
STEAUA: Suciu — M. Geor

gescu, Petescu, Koszka, Cojo- 
caru, Jenei. Constantin, Raksi, 
Pavlovici, 
ceanu.

Partida 
fi condusă
LOS. iar jocul Rapid—Dinamo 
de A. ASIKHIS, ambii din 
Grecia.

FI. Voinea, Creini-

Steaua—Progresul va 
de LCANELOPOU-

La 15 și 16 martie la Gagra 
au avut loc întâlniri între tova
rășul N. S. Hrușciov, prim- 

secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
In frunte cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

La întâlniri au participat din 
partea C.C. al P.M.R. tovarășii 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau
șescu, Chivu Stoica, membri ai 
Biroului Politic al C.C. a! 
P.M.R.

Din partea C.C. al P.C.U.S. 
au participat tovarășii A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. af P.C.U.S., V. P. 
Mjavanadze, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

In timpul întâlnirilor, repre
zentanții celor două partide au 
făcut un schimb de păreri în 
probleme care prezintă interes 
reciproc. In cursul convorbirilor 
s-a acordat o atenție deosebită 
problemelor legate de lupta pen
tru întărirea unității și coeziunii 
țărilor socialiste, mișcării comu
niste șj muncitorești interna

ționale pe baza principiilor

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol, Petre Borilă, A- 
lexandru Drăghicî, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Gheorghe Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, Cons
tantin Tuzu, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și instâ-

amiază începe la ora 17 cu par
tida Voinfa — Știința Cluj, iar 
de la ora 19 vom putea urmări 
meciul dintre Steaua și Știința 
București. Acest joc prezintă un 
mare interes mai ales dacă îl 
privim prin prisma întîlnirii pe 
care au susținut-o aceste echi
pe în tur. Meciul Steaua — 
ința București a fost fără 
doială oel mai frumos din 
ma parte a turneului final, 

echilibrul de forțe cît și 
evoluția scorului. Studenții 
menținut, atunci, la egali- 
m liderul pînă în ultimele 

Șri- 
în-

pri- 
atit

prin 
prin 
s-au 
tate
minute de joc cînd au primit 
două goluri care au decis rezul
tatul Steaua cîștigînd cu 5—3. 
Jucătorii militari declarau la în
cheierea turului că cel mai di
ficil adversar pentru ei n-a fost 
Voința, așa cum se așteptau, ci 
formația studenților biucureșterii. 
Va reedita Știința partida din 
tur ? Sau Steaua se va impune 
de data aceasta ou mai puține 
emoții... Răspunsul îl vom avea 
astă-seară.

foi lonescu, flancat de Popa și Nunweiller 111, este deoosedat 
de balon. Fază diidr-o partidă Rapid ~ Dinar no

marxism-leninismului și mtomfh 
ționalismului proletar.

întâlnirile s-au desfășurat tax 
tr-o atmosferă de prietenie fră
țească și cordialitate.

La 16 martie delegația C.d 
al P.M.R. a plecat spre patrie.

Delegația a fost condusă ta 
aeroport de tovarășii N. S« 
Hrușciov, A. I. Mikoian, V. P- 
Mja van adze, I. V. Andrapov,
G. D. Djavahișvili, M. T. Bgajba.

Părăsind spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice, tovarășul fort 
Gheorghe Maurer a trimis to
varășului N. S. Hrușciov, prta- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice următoarea tele
gramă i

De la bordul avionului, dele
gația Comitetului Central al' 
Partidului Muncitoresc Rorata 

părăsind spațiul aerian al Uni
unii Sovietice, vă transmite 
un prietenesc și cordial salut, 
dumneavoastră personal și Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, și adresează totodată 
poporului sovietic cete mai calde 
urări de succes în munca și 
lupta pentru construirea co
munismului și apărarea păcii» 

tufiilor centrale, activiști 
partid.

Au fost prezenți, I. K. Jegax 
lin, ambasadorul Uniunii Sovfex 
tice în R.P. Romînă, Gian 
Hoan, ambasadorul R.P.D. 
reene ta R.P. Romtaă, Ifou 
giu, însărcinatul cu afaceri
interim al R.P. Chineze in R.P. 
Romînă și membri ai acestotl 
ambasade. j

(Agerpres)
— ----- ■ ■ —x.

DU 
C/h
Și- 
ad-

la tenis dc masă masculin
După fixarea datei pentru dis

putarea finalei Cupei campioni
lor europeni dintre echipele femi
nine Voința București și Voros 
Meteor Budapesta (4 aprilie la 
București), zilele trecute a fost 
stabilită și data desfășurării fi
nalei masculine a C.C.E. Ea va 
avea loc vineri 10 aprilie la 
Budapesta, intre C.S.M.. Cluj și 
Vasutepitok Budapesta.

Unde mergem?
AZI

HOCHEI : Patinoarul 
gust" 
roșu; 
Cluj; 
Buc.

„23 Au- 
ora 10 : Dinarno—Steagul 
ora 17: Voința—Știința 
ora 19: Steaua—Știința 

(câmp, republican).

MI INE

HOCIIEI : Patinoarul „Zi Au
gust", ora 10: Voința—Dinamo: 
ora 17: 
roșu; 
Cluj (camp, republican).

Știința Buc.—Steagul 
ora 19: Steaua—Știința

FOTBAL: Stadionul „23 Au
gust", ora 14,15: Steaua—Pro
gresul; ora 16: Rapid—Dinarno 
București (meciuri din cadrul 
categoriei A).



Două sporturi cu tradiție, neevidențiate!

* Recent a avut loc plenara consiliului 
ftgional UCFS Galați. Darea de sea
mă și cuvîntul participanților au subli
niat că activitatea sportivă cunoaște o 
Irontinuă dezvoltare in satele și orașele 
{regiunii. Amploarea pe care a luat-o 
sportul și în această parte a țării poate 
fi constatată vizîtînd terenurile și sta
dioanele, unde mii de fete și băieți se 
antrenează sau își trec normele „Insig
nei de polisportiv", se întrec în di
versele campionate pe asociații sau 
participă cu însuflețire la competiții lo
cale. la tradiționalele spartachiade. De 
exemplu, la prima etapă a recentei 
Spartachiade de iarnă au participat 
188718 de tinere și tineri iar „dumi
nicile sportive" organizate în anul 1963 
au atras pe terenurile de sport de la 
sate peste 100 000 de concurenți. Și 
asemenea cifre grăitoare se mai pot 
da. Ele sînt rodul intensei preocupări 
a activiștilor din consiliile asociațiilor 
și cluburilor sportive, sînt urmarea fi
rească a condițiilor materiale din ce 
în ce mai bune create de partid și gu
vern pentru practicarea diferitelor dis
cipline sportive.

Plenara a dezbătut pe larg diferite 
probleme referitoare la dezvoltarea ac
tivității sportive de performanță. Măsu
rile luate pentru îmbunătățirea calității 
campionatelor orășenești, raionale și 
regionale au dus la creșterea numărului 
sportivilor clasificați, la ridicarea per
formanțelor la nivelul rezultatelor care 
se obțin pe plan republican. Astfel, în 
anul care a trecut au reușit să promo
veze in campionatul categoriei A rug- 
biștii de la Ancora Galați, handbaliștii 
de la Știința Galați și voleibaliștii de 
la Constructorul Brăila. De asemenea, 
o comportare bună au avut luptătorii 
și halterofilii de la clubul sportiv Side- 
rijrgistul, sportivii radioamatori, navo-

valo-

antrenorii Gh. Marinescu și 
Casapopulos a făcut ca o 

cunoscuți boxeri ca Gh. Ere- 
Boiangiu etc. să abandoneze

Anonimi și totuși...
• Perseverent, neobosit, de un optl- 

tnisfn molipsitor, difuzorul voluntar ele 
bilete pentru sport, trece dintr-o secție 
într-alta. Se oprește in dreptul unei 
mașini, scoate carnețelul din buzunarul 
halatului și întreabă:

,— Meștere, te înscriu cu „două" 
pentru duminică ?

— La ce, Costică ?
— La handbal, meștere. Joacă Di

namo. ..
— Știu eu... Duminică mă gîndeam 

să merg...
— Cum. meștere, nu vii dumneata 

la finală? Nu vrei să-ți vezi „băieții" 
la lucru ? 1 vane seu, Mozer, Gruia,
1 triat... Ce mai, te trec cu „două" f

■— Bine, Costică. Dar tot la ’tiliia!...
' $i difuzorul voluntar de bilete de 

sport. Constantin Ion, trece grăbit mai 
departe. Firesc, deoarece asociația spor
tivă Pile-București are mulți membri 
UCFS. Noroc însă că „difuzorul" 
— cum îi spun tovarășii de muncă — 
tși cunoaște bine „abonați!", le știe 
gusturile, preferințele, și nu trebuie 
să... pledeze prea mult. Asta o făcea 
acum doi, trei ard. Azi, înscrierea pen
tru bilete de sport, mai ales a amatori
lor de fotbal, a devenit o simplă for
malitate. Pe la unii nici nu mai trece. 
'Au „contract" : cite bilete pentru com
petițiile interne, atîtea și pentru cele 
internaționale!. Este un avantaj pe 
care I.E.B.S. îl oferă tuturor asocia
țiilor sportive, la. încheierea contracte
lor. Adică, acolo unde difuzorii spor
tivi realizează un număr mare de con- 
tractanți, și numărul biletelor la întîl- 
niri de mare interes (jocuri internațio
nale, îndeosebi) este sporit.

Desigur, la prima vedere, treaba pare 
destul de ușoară. Munca de difuzor 
sportiv, care însă, — așa cum arătam la 
început — multă stăruință și pasiune. 
Acești inimoși activiști voluntari ai 
asocițiilor sportive își aduc o însem
nată contribuție la popularizarea com
petițiilor sportive, la creșterea venitu
rilor mișcării sportive. Ei lucrează or
ganizat, după un plan bine chibzuit, 
sînt întotdeauna informați asupra celor 
mai importante manifestații sportive și 
gala orieînd să-ți dea, cu competență, 
toate amănuntele despre o întrecere 
sau alta. La fiecare sfîrșit de săptă- 
mină. entuziaștii difuzări sportivi își 
fac bilanțul. Cu cît amatorii de mani
festații sportive sini mai mulți, cu atît 
și satisfacția le este mai mare!

Și, fiindcă vorbim de satisfacții, 
etru/l aepsta, de pildă, difuzorul volun
tar Ion Dumitru de la asociația spor
tivă Confecția-București a reușit să aibă

PRIMELE ÎNTRECERI...

anul 
unor
Bă- 

aibă

CÎTEVA CONCLUZII PE MARGINEA PLENAREI CONSILIULUI
modeliștii, micii înotători, care reușesc 
să corecteze aproape la fiecare concurs 
recordurile regionale, și atleții juniori 
din Brăila. Galați și Focșani.

După cum se vede însă dintre dis
ciplinele evidențiate, ca avînd o fru
moasă activitate competițională, lipsesc 
două sporturi cu o veche tradiție în re
giunea Galați. Este vorba de box și 
sporturile nautice, două ramuri unde 
sportivii gălățeni se impuneau în multe 
competiții și dădeau elemente
roase loturilor republicane. Acum însă..

Din cele cinci asociații sportive din 
Galați care aveau secții puternice de 
sporturi nautice au mai... supraviețuit 
doar cele de la Dinamo și Voința. Da
torită faptului că a fost desființată sec
ția de canotaj a asociației sale, Dumi
tru Halca, fost campion al țării în 
1960, s-a apucat de... rugbi. Lipsa 
secții au făcut ca antrenorii Gh. 
lineanu și Virgil Matei să nu mai
ce antrena și deci să nu fie folosiți în 
sporturile în care s-au specializat.

De ce oare sporturile nautice încep 
să se șteargă de pe firmamentul spor
turilor de performanță din Galați ? 
Oare nu mai sînt tineri cărora să le 
placă acest sport ? Răspunsul la aceste 
întrebări ni l-a dat tov. Ionel Mușat, 
secretarul tehnic al C.S. Siderurgistul, 
care a arătat că amatori sînt mulți. 
poate mai mulți ca în trecut, că există 
și ambarcațiuni pe care se mai pot 
face antrenamente, numai că lipsește 
inițiativa și pasiunea în muncă.

Dacă în orașul Brăila s-a manifestat 
totuși un interes pentru ridicarea caii-

atît de cunoscuți
330 de contractanți 1 O frumoasă „per
formanță", dacă ne gindim că vechiul 
„record" (de anul trecut) nu atingea 
decit 110. Cifra, desigur, își are semni
ficația ei: muncitoarele de la cea mai 
mare fabrică de confecții îndrăgesc din 
ce în ce mai mult sportul I

Un „clasament" oficial al celor mai 
activi difuzqri voluntari de bilete pen
tru sport din Capitală, I.E.B.S.-ul nu 
l-a întocmit încă. Dar, în urma muncii 
entuziaste desfășurate piuă acum, pe 
primele locuri s-ar situa și Constantin 
lacomi — Atelierele de revizia va
goanelor C.F.R., Ion Pândele — Fa
brica de jucării „Bucuria copiilor", 
Aurel Oancea — Uzinele „Semănătoa
rea", Oreste Morarii — Direcția cen
trală de statistică, Nicolae Leontescu — 
asociația sportivă Forestierul ș.a.

Atît deocamdată, despre acești ano
nimi și, totuși, binecunoscuți și îndrăgiți 
activiști sportivi...

TIBERIU VASILE

că nu 
pentru 
școlile 
adevă-

REGIONAL UCFS GALAȚI

tativă a boxului, în schimb, la Galați 
acest sport a marcat în anul trecut, un 
serios regres.

Procesul de instruire, desfășurat la în- 
tîmplare și urmărindu-se numai dez
voltarea calităților fizice și mai puțin 
cele tactico-tehnice, a dus la plafona
rea multor sportivi fruntași. De ase
menea, atmosfera nesănătoasă întreți
nută de 
Miltiade 
serie de 
mia, D.
sportul preferat sau alții ca Stan Bogoi, 
Nicu Popa și Paul Pavel să cadă pe 
panta îngîmfării și să nu mai frecven
teze cu regularitate ședințele de pre
gătire. In discuții s-a subliniat 
a existat suficientă preocupare 
recrutarea de noi cadre, deși 
profesionale existente constituie
rate pepiniere. Din această cauză, ora
șul Galați nu a avut nici un cîștigător 
în etapa regională a ultimului campio
nat, rezervat juniorilor.

Din dezbaterile purtate a reieșit că 
boxul gălățean are totuși mari pers
pective. S-a amenajat o sală modernă, 
utilată cu toate aparatele necesare, iar 
în ultima vreme s-a observat o colabo
rare mai strînsă între antrenorii Petre 
Mihai (conducătorul centrului de ini
țiere de la Țiglina), Gh. Roșea și cei
lalți, ceea ce are darul 
mult așteptatul reviriment 
gălățean.

La situația actuală a
sporturilor nautice au mai contribuit și 
alte lucruri, subliniate în discuții:

1. Insuficiente ambarcațiuni necesare 
organizării a cît mai multor concursuri.

2. Indisciplina, care a caracterizat 
în special pe unii boxeri.

3. Lipsa de inițiativă a
antrenori și instructori în procesul de 
pregătire a elevilor lor. De altfel, în 
plenară antrenorul Petre Mihai a spus, 
ca și alți vorbitori, că dacă s-ar fi 
muncit cu pasiune, cu răbdare, boxul 
gălățean nu ar fi bătut pasul pe loc.

4. In. sfîrșit, federațiile de speciali
tate nu au controlat și îndrumat 
se cuvine comisiile respective din 
șui Galați.

Activizarea comisiilor locale, orga
nizarea unor cursuri de arbitri și in
structori voluntari, înființarea de noi 
secții — iată cîteva măsuri care pot 
contribui la redresarea acestor spor
turi cu tradiție în regiunea Galați, la 
creșterea tinerelor elemente și la pre
gătirea temeinică a sportivilor consa- 
crați.

să aducă 
al boxului

boxului și

■

unor

cum 
ora-

TR. IOANITESCU
STATE CONSTANTINESCU 

coresp. reg.

Zilele trecute, sălile de sport de sub tribunele stadionului Ciulești din 
Capitală au găzduit primul concurs al asociației sportive Grupul școlar de 
maiștri C.F.R. din cadrul Spartachiadei republicane. La această confruntare 
au participat elevii anului II, în număr de 50. Ei s-au întrecut la șah', hal
tere, lupte și tenis de masă. Cu acest prilej s-au evidențiat tinerii C. Voicu, 
St. Dobai — la lupte ; C. Manolache — la haltere ; L. Bosoi, N. Angliei — 
la șah ; S. Bărbuleseu și I. Perja — la tenis de masă.

în fotografie, tehnicianul asocației, prof. Joan Doiciulescu, explicînd unui 
concurent cum să ridice haltera la stilul „smuls".

i

Curierul competiției
Răspunzînd la cererea mai multor 

cititori ai ziarului nostru, publicăm în 
numărul de azi unele probleme privind 
întrecerile de haltere din cadrul Spar- 
tachiadei republicane.

Precum se știe, halterele fac parte 
din acele 7 ramuri sportive la care 
toate etapele campionatului republican 
din acest an se desfășoară în cadrul 
Spartachiadei republicane. Câștigătorii 
etapei finale a Spartachiadei vor primi 
totodată și titlul de campion al R. P. 
Roinîne. Deci, interesul pentru această 
ramură sportivă este deosebit de mare 
atît în rîndurile începătorilor cît și în 
rîndurile halterofililor fruntași.

Întrecerile de haltere din toate eta
pele Spartachiadei republicane se des
fășoară la 7 categorii de greutate, după 
cum urmează : 56 kg., 60 kg., 67,5 kg., 
75 kg., 82,5 kg., 90 kg. și peste 90 kg.

In etapa de mase a competiției, faza 
pe asociație sportivă, trebuie atrași cit 
mai mulți concurenți. Concursurile, așa 
cum se organizează în multe asociații 
sportive, ca de pildă la Vulcan, Meta
lul „23 August", Flacăra roșie din 
București, îmbracă un caracter larg, 
sute și sute de tineri și vîrstnici 
întrecîndu-se pentru cucerirea titlului 
de „cel mai puternic" și totodată pen
tru a reprezenta asociația în etapa ur
mătoare a Spartachiadei republicane. In 
etapa I se pot organiza întreceri cu 
haltere improvizate — bare cu greutăți 
sau haltere populare (fixe). La haltere 
care se pot îngreuia, cîștigă concuren-

Sfaturi practice

Cum sâ ne amenajăm
Organizarea întrecerilor Spartachia

dei republicane în toate asociațiile 
sportive de la orașe și sate face ca ac
tivitatea sportivă să fie mai bogată 
ca orieînd. -O dată cu venirea primă
verii. zeci de mii de tineri vor ieși în 
aer liber să se întreacă pe pistele de 
atletism, pe terenurile de fotbal, volei, 
baschet, handbal, într-un cuvînt, să 
practice sportul preferat. Miilor de te-

renuri sportive simple li se vor adăuga, 
în această 
lizate prin 
vilor.

„Cum să .
mai economicos terenuri sportive sim
ple ?“ Asemenea întrebări ne-au adre
sat în ultimul timp o serie de activiști 
sportivi din asociațiile sportive. Pentru 

ajutorul consiliilor asocia-

primăvară, altele noi, rea- 
munca entuziastă a sporti-

amenajăm cit mai rapid și

(R. P.)

tul care la categoria respectivă, ridică 
greutatea cea mai mare, iar la întrece
rile unde se folosesc bare fixe (indife
rent de greutatea lor 30—40—50 kg:*)  
locul I se va acorda sportivului care 
ridică de mai multe ori — fără pauze 
între ridicări — greutatea respectivă.

Incepînd din etapa a ll-a (raională 
sau orășenească) întrecerile se vor des
fășura cu materiale prevăzute în regu
lamentul de concurs al Federației ro- 
mîne de haltere. Incepînd din această 
etapă se vor respecta și cerințele teh
nice de concurs prevăzute în regula
ment, adică, se concurează cu bare cu 
discuri, la cele trei stiluri — împins, 
smuls și aruncat — la întreceri asistă 
3 arbitri etc.

In etapa finală participă echipe re
prezentative ale regiunilor formate din 
cîte 7 halterofili (unu la fiecare cate
gorie de greutate) selecționați pe baza 
rezultatelor obținute în confruntările 
din etapa regională.

Clasamentul individual, incepînd ( » 
etapa a II, se face pe baza totalulm 
de kilograme ridicate la cele trei miș
cări clasice. In etapa finală pe țară, 
clasamentul pe echipe reprezentative 
de regiuni se va alcătui după rezulta
tele obținute de toți componenții echi
pei. Dacă două formații au totalizat 
același număr de kilograme locul prim 
se va atribui în ordinea : echipei celei 
mai ușoare la cîntarul oficial, echipei 
cu cele mai multe locuri I, echipei celei 
mai tinere.

terenuri sportive simple
țiilor noastre care vor să-și amenajeze 
terenuri sportive simple, începînd cu 
acest număr vom publica în paginile 
ziarului un ciclu de materiale, însoțite 
de schițe explicative, care — sperăm 
— le vor fi de ajutor.

TERENUL DE VOLEI
Amenajarea terenurilor de volei se 

poate face într-un timp relativ scurt,

cu cheltuieli minime. In primul rînd. 
este nevoie ca pentru reducerea timpu
lui de muncă să se aleagă ca loc pen
tru amenajarea terenului o suprafață 
cît mai accesibilă, plană, fără gropi, 
bolovani, arbori sau rădăcini.

Terenurile de pămînt natural (se 
știe că există și de zgură sau cu ga
zon) necesită doar o simplă nivelare 
a suprafeții. Cele din pămînt bătătorii 
se execută prin săparea superficială de 
5 cm. adîncime, nivelarea platformei 
create, după care se așterne un strai 
de argilă amestecat cu nisip. Acesta 
este bătătorit sau eventual, tăvălugii

Suprafața terenului este dreptunghiu
lară, avînd următoarele dimensiuni: 
lungimea 22—24 . m, iar lățime; 
13—15 m. Pe această suprafață se tra
sează terenul de joc propriu-zis, cu di
mensiunile de 9x18 m și o zonă d< 
siguranță de jur împrejur, avînd o lă
țime de 2—3 m.

Stîlpii se vor monta la 1 m. distanți 
de delimitarea spațiului de joc.' Înălți
mea totală a stîlpiior va fi de 3,60 m 
nn metru fiind îngropat în pămînt 
înălțimea stîipului deasupra terenului 
2,60 m. Stîlpii se pot confecționa dir 
lemn (12x12 sau de 14 cm. diametru' 
sau metalici, din țeavă (3—4 țoii} 
Pe fiecare stîlp se vor fixa 5 cîrlige.

Plasa se montează pe stîlpi, la înăl 
țimi diferite pentru bărbați, femei ș 
copii. Dimensiunile plasei sînt: lungi 
me 10 m., lățime 1 m., cu ochiuri d< 
10x10 cm.
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18 TARI IA STARTUL Start bun... dar nu în toate cazurile!Steaua a ciștigat
eu „Cupa 

duminică seară, 
scontat: echipa 

a terminat turneul fără

Competiția dotată 
F.R.H.P." s-a încheiat 
cit un învingător 
Steaua, care 
înfrîngere și cu un golaveraj total de 
20 : 1. Pe locurile următoare s-au cla
sat Dinamo. Știința și Lotul de tineret. 
Competiția și-a dovedit utilitatea, echi
pele bueureștene menținîndu se într-o 
susținută activitate în perioada dintre 
turul și retuual turneului final al 
campionatului republican. Foarte utilă 
a fost „Cupa F.R.H.P." și pentru se
lecționata de tinerel, care la sfîrșitul 
acestei luni va întreprinde un turneu 
de două jocuri în Bulgaria.

Iată acum amănunte asupra ulti
melor partide :

Steaua—Lotul tie tineret 6—0 (2—0, 
1—0, 3—0). Jocul a fost mai puțin 
ușor pentru liderii clasamentului decît 
era de așteptat. Ei n-au putut înscrie 
decît la sfîrșitul primei reprize (min. 
16 și 18, prin Szabo I și Stefanov). 
Lotul de tineret a opus o rezistență 
vie și în a doua parte, oînd a cedat 
o singură dată (la golul marcat de 
Szabo I, în min. 32). Diferența de 
valoare și de pregătire își spfjne cu-

Fază din meciul Steaua — Știința București din cadrul „Cupei F.R.H.P.“: 
atac al militarilor, care înscriu prin Szabo I

Foto: T. Roibu

'«■țT' PATINAJ
RÎNDURI PENTRU NOII CAMPIONI

Patinoarul. artificial „23 August" a 
deschis drum nou patinajului nostru 
artistic... Aici — prin elementele cres
cute și formate în luni și ani de mun
că intensă — patinajului artistic i-a 
fost... jnpculată forța, care l-a ajutat 
ca. în scurt timp să-și înceapă urcușul 
pe 'treptele afirmării; Această consta
tare * * îmbucurătoare ne-au prilejuit-o 
recentele finale ale campionatelor re
publicane, in cadrul cărora sportivii 
tineri, în marea lor majoritate, s-au 
întrecut pe ei înșiși, demonstrînd un 
progres și o maturitate care poate 
surprinde la vîrsta lor fragedă. Da, 
copiii au crescut, au devenit sportivi 
în toată regula, iar arbitrii i-au tra
tat ca atare, cerîndu-le la probele 
„impuse" figuri cu coeficiente de di
ficultate la nivelul cerințelor interna
ționale.

Printre participanții la finalele „repu
blicane lor" de scrimă-juniori va fi și 
Ana Ene, campioană mondială de 
tineret.

• Turneele de juniori au adus la 
masa de joc o serie de tineri cu reale 
posibilități. Este vorba de Lidia Sălă- 
geanu. Cărmărzan, lovan (Izvorul 
Bocșa Vasiovei), Silviu Dumitriu (Bere 
Grivița București) — foarte constant 
de luni de zile — Carmen Crișan 
(înfrățirea Oradea), Viorica Ivan. Tu
dor Pavel, Gelu Păun, Ion Iulian 
(Progresul București), Petru Simin. 
(Reșița). Mircea Crăciun (C.S.M. 
Cluj). O mențiune specială pentru 
jocul modern și 'curajos aj puștiului 
Adrian Simandan de la Voința Arad. 
Comportarea tuturor acestor sportivi 
— numărul este încă prea mic — 
confirmă faptul că printr-o muncă 
asiduă și metodică pot fi obținute re
zultate satisfăcătoare. De aceasta tre
buie să fie convinși însă toți antre
norii și instructorii noștri voluntari.

In încheierea acestor scurte consi
derații, dorim să amintim sportivilor 
fruntași că peste puțin timp vor avea 
de disputat două întîlniri deosebit de 
importante: finalele Cupei campionilor 
europeni, la fete ca și la băieți. Sirii 
întreceri dificile, dar reprezentanții 
noștri, antrerundu-se cu toată serio
zitatea, au posibilitatea să repiiftete 
noi succese de prestigiu.

CONSTANTIN COMARNISCHf

I-am  urmărit pe seniori și senioare 
ia figurile de școală. I-am văzut exe- 
cutînd „paragrafe", serpentine cu bu- 
ală, cu contratrei, cu dublutrei și al
tele. t> primă constatare — și cea mai 
importantă — este că aceste figuri au 
fost însușite într-un grad destul de 
ridicat, pentru a servi ca bază a mun
cii de perfecționare. A doua consta
tare : se mai observă unele mici stîn- 
găcii, pe care însă retușul le poate 
înlătură în scurtă vreme. Execuțiile 
ireproșabile depind de perseverența în 
antrenamente, iar perseverența este 
siemjeritul în fața căruia tinerii noștri 
Taținațori sînt obligați să nu capitu- 
eze orlc.it de aride și de plictisitoare 
i ș-ar părea figurile de școală.

★
La 12 ani. Elena Moi? a cucerit pen- 

iru a doua oară titlul de campioană 
•epublicană la senioare. In patinajul 
artistic, performanța ei nu apare ca 
> excepție. Pe plan internațional sînt 
;unci8cute numeroase asemenea ca- 
îurijf fentru Elena Moiș Insă noul 
lucqes, înseamnă și o obligație: aceea 
le a realiza și mai mult. Reamintim 
:ă Moiș (împreună cu Crenguța Cum- 
»ari) a participat la Innsbruck la pri
mi ei concurs internațional și s-a 

clasat nesatisfăcător. Motivul ? Figu- 
ile de școală incomplet însușite. Re- 
ntoarsă în ța ră, Moiș a început munca 

vîntul în finalul meciului, oînd Steaua 
mai înscrie prin Calamar (2) și Csis- 
zer. Au arbitrat : Fbirescu și Gubernu.

Steaua—Știința București 7—1 (2-0, 
4—O, 1—1). Lipsită de aportul lui Ți- 
riac, Florescu și Ioanovici, Știința n-a 
ridicat probleme militarilor, care — 
după ce au luat un avans ccasistent 
în primele două reprize — au slăbit 
ritmul, primind astfel un gol, singurul 
din această competiție. Punctele au 
fost înscrise de Szabo I (3), Peter, 
Varga, Calamar, Csiszer pentru Steaua, 
respectiv Ferenczî. Unii dintre jucă
torii Științei n-au privit serios com
petiția. Ne referim în special la Ioa
novici, care a refuzat în mod ne
justificat să vină la meciuri.

Dinamo — Selecționata de tineret 
6—0 (0—0, 2—0, 4—0). Componenții 
selecționatei au făcut față cu succes 
dinamoviștilor piuă aproape de sfîrși
tul reprizei secunde. Spre sfârșit, ei 
au cedat însă, în fața combinațiilor 
mai rapide ale dinamoviștilor, care 
au înscris prin Sipoș (3), Boldescu 
(2) ți Ba șa. Au condus arbitrii W. 
Welther și B. Welther.

„impuse". Față de anul trecut 
a făcut nici un progres în a- 
direcție; a „lucrat" prea puțin 
„impuse" și de aceea, în cain- 
s-a comportat in consecință.

de remediere a deficiențelor constatate 
și... s-a corectat. Dar nu suficient. Va 
trebui să mai muncească. Posibilită
țile pe care le are ea, vîrsta sa, o vor 
ajuta, fără îndoială, să devină în cu- 
rind un nume cunoscut pe plan inter
național.

Radu Ionian este campionul republi
can la seniori. Talentat, cu multă fan
tezie în execuția figurilor libere, Radu 
a înșelat totuși speranțele tehnicieni
lor la ’ - - -
el nu 
ceasta 
pentru 
p:onaf
La figurile de școală Radu Ionian a 
fost întrecut de Marcel Comanici, a 
cărui ascensiune este vizibilă, iar pen
tru ediția viitoare a campionatului i 
se mai anunță un adversar de temui 
în persoana lui Nicolae Belu, proas
pătul campion republican la juniori 
I. Acesta, prin victoria obținută, a cîș- 
tigat dreptul de a se prezenta la vi
itoarea ediție a campionatului în grupa 
seniorilor.

In mare progres la „impuse" s-a do
vedit campioana la junioare, Cristina 
Formagiu. De altfel, punctajul sub
stanțial acumulat de ea la figurile de 
școală a ajutat-o să nu piardă șefia 
clasamentului după figurile libere, 
unde s-a clasat doar pe locul III. Anul 
viitor, Cristina Formagiu (12 ani) va 
intra și ea în rîndurile senioarelor. 
Un motiv în plus să acorde la antre
namente aceeași atenție figurilor li
bere, ca și celor impuse. Altfel...

Marilena Ciubucă (Steagul roșu 
Brașov), cîșfigătoare a concursului re
publican la categoria junioare II, a 
fost — împreună cu Ștefan Moldovan 
(Știința Cluj) — cea mai valoroasă 
reprezentantă a provinciei la recentele 
finale și pentru comportarea sa merită 
felicitări. Ciubucă — de altfel, ca și 
Moldovan — va trebui insă să exerseze 
mai mult la „impuse", unde întîmpină 
încă dificultăți.

In încheiere mai evidențiem pe San
du Dragoș, de departe cel mai bun 
reprezentant al categoriei juniori II. 
Seriozitatea cu care se antrenează i-a

Belgia, Danemarca, 
R.P. Ungară, Uni- 

Finlanda, Australia, 
Luxemburg, Anglia, 

R.S.F. Iugoslavia, 
Maroc,

CURSEI PĂCII"-EDIȚIA 1964
Pregătirile pentru cea de-a XVII-a 

ediție a „Cursei Păcii", Varșovia — 
Berlin — Praga, au început de multă 
vreme în numeroase țări. Cei mai buni 
cicliști amatori își intensifică zi de zi 
antrenamentele pentru a inaugura se
zonul sportiv al anului olimpic 1964 
cu performanțe de valoare în tradițiio- 
nala competiție „Cursa Păcii".

Recent ne-a sosit la redacție o scri
soare a Comitetului de organizare a 
celei de a XVII-a ediții a „Cursei 
Păcii" în care .se arată că la startul 
întrecerii vor fi prezente 18 reprezenta
tive naționale : 
R.S. Cehoslovacă, 
unea Sovietică, 
R.D. Germană, 
Franța, Olanda, 
R.P. Romină, R.P. Bulgaria, 
Elveția și R.P. Polonă. Așadar, la ac
tuala ediție a „Cursei Păcii" vor evo
lua rutieri de pe trei continente.

In continuare, ni se face cunoscut 
traseul cursei i etapa I — circuit în 
jurul Varșoviei (95 km) ; etapa a 11-a: 
Sochaczew — Lodz (87 km — contra- 
cronomctru pe echipe) ; etapa a IlI-a: 
Lodz— Wroclaw (200 km) ; etapa 
a IV-â: Wroclaw — Poznan (174 km) ; 
etapa a V-a: Swiebodzin — Berlin 
(164 km) ! etapa a Vl-a: Berlin — 
Leipzig (193 km); etapa a VlI-a: 
Leipzig — Erfurt (162 km); etapa a 
VIII-a: Erfurt — Oberhof (45 km — 
contra-cronometru individual): etapa 
a IX-a : Oberhof — Aue (213 km); 
etapa a X-a: Aue — Karlovy Vary 
(138 km); etapa a XI-a: Karlovy 
Vary — Liberec (209 km); etapa a 
XH-a: Liberec — Pardubice (167 km); 
etapa a XIIl-a: Pardubice — Czeskie 
Budziejowîce (178 km); etapa a 
XIV-a: Czeskie Budziejowîce — Praga 
(144 km). Participanții la „Cursa 
Păcii" vor beneficia de două zile de 
odihnă în localitățile Poznan și Aue,

★
Zilele trecute a sosit în Capitală o 

delegație de cicliști din R.S. Ceho
slovacă. Rutierii cehoslovaci vor parti
cipa la cîteva concursuri alături de 
alergătorii din țara noastră. Delegația 
este compusă din cicliștii Matei Laczo, 
Pavel Konecny, Pavel Dolezel, lose] 
Volf, Ladislav Heller, Ian Smolik. 
Zdenek Pesek, Emanuel Leseticky, Ru
dolf Schejbal și Zdenek Hasnian. An
trenor ; Jaroslav Menhart.

adus în ultimii ani. numeroase satis
facții. Acum, o dată cu promovarea 
lui într-o categorie superioară, i se 
deschid frumoase perspective pe dru
mul consacrării.

G. ȘTEFANESCU

TENI5»MA5Ă
1Marginalii la o competiție interesantă

Ca orice competiție importantă, cel de-al doilea act 
campionatului republican individual de tenis de masă a 
o serie de aspecte interesante. Iată cîteva dintre acestea, 
de însemnări.

• Cei doi clștigători ai probelor de
simplu, Maria Alexandru și Radu
Ne gale seu, au avut comportări con
stante, s-au prezentat la o valoare
tehnică bună. Folosind cu tndemînare
o gamă variată de procedee tehnice, 
Maria Alexandru s-a impus net in
fața tuturor adversarelor. Mai ales In 
turneul de patru de la simplu, Negu- 
lescu a reușit să dețină inițiativa in 
majoritatea cazurilor, să acționeze cu 
fermitate in special in fineturile de 
seturi. In schimb, in meciurile de dublu 
mixt, el s-a hazardat deseori intr-un 
joc mult prea riscant, de dragul spec
tacolului.

• Aprecieri despre a Iți fruntași ai 
întrecerii Ella Constantinescu a mani
festat o formă satisfăcătoare, minus 
loviturile de atac, nesigure; Gitirgiucă 
a fost inconstant și a suferit o în- 
frîngere prea severă la Reti. Cu pre
gătirea și posibilitățile pe care le are, 
Giurgiucă merită un loc mai bun. 
Pentru aceasta însă el trebuie să fie 
mai calm și să se concentreze mai 
mult în timpul jocului. In dispoziție 
de atac, Reti și-a dominat adversarii 
printr-o ofensivă susținută. De cîte ori 
însă nu a fost lăsat să-și desfășoare 
acest gen de joc, Reti s-a aflat în difi
cultate. Deci, i se recomandă utiliza
rea unor acțiuni cit mai variate, mai 
multă luciditate în gîndirea tactică.

Campionatul republican de rugbi ă 
început.

Și a început cu jocuri viu disputate 
(Unirea—Dinamo), cu faze spectacu
loase (Ancora Galați—C.S.M.S. Iași), 
cu multe puncte realizate prin încer
cări, deci prin joc deschis (Steaua— 
Știința Timișoara). Intr-un cuvînt, o 
întrecere în care cele mai multe din
tre echipe au luat un start bun. Dar 
nu în toate privințele, pentru că în 
meciul Unirea—Dinamo am înregistrat 
acte de indisciplină și... nu mai puțin 
de 4 eliminări: Antimoianu, Iacovea- 
nu, Nedelcu și Zlă-toianu. Primii trei 
aparțin unei echipe care, în general, 
n-a dat de furcă comisiei de disciplină 
a federației. De ce oare XV-le Unirii 
vrea să infirme această bună apre
ciere?... Cel de-al patrulea jucător e- 
liminat, Zlătoianu, ne-a dat prilej, 
doar cu cîteva săptămîni în urmă, 
săi consemnăm lipsa de stăpînire. Re
zultă de aici că colectivul secției de 
rugbi a clubului Dinamo, antrenorul, 
nu l-au ajutat în suficientă măsură, 
pentru- a fi, și sub aspect disciplinar, 
unul dintre sportivii noștri fruntași.

Și în privința arbitrajelor e de spus 
ceva. Etapa I s-a caracterizat — in 
general— prin arbitraje bune. La 
București, de pildă, D. Manoileanu a 
dat o veritabilă lecție de arbitraj în 
partida dintre Unirea și Dinamo. Un

r 5CRIMĂ
Intre 20-23 martie la București

Juniorii își vor desemna campionii republicani

în lot.

floretă
10,30:

Peste cîteva zile, capitala țării va 
găzdui un important eveniment sportiv: 
finala campionatelor republicane de 
scrimă pentru juniori. Concursurile vor 
avea loc pe planșele instalate In sala 
Ciulești.

Desfășurate în ajunul campionatelor 
mondiale de tineret (Budapesta 27—31 
martie), finalele constituie și un ultim 
criteriu de verificare a totului nostru 
reprezentativ. Ceva mai mult: tinerii 
care vor dovedi o pregătire deosebită 
sînt susceptibili să fie introduși

Iată și programul definitiv:
• Vineri 20 martie, ora 9:

băieți, categoria I, serii; ora .
floretă băieți, categoria I, eliminatorii 
și categoria a 11-a, serii; ora 17,30: 
floretă băieți, categoria 1 și a Il-a, 
finale.

• Sîmbătă 21 martie, ora 9 : floretă 
fete, categoria I, serii; ora 10,30: flo
retă fete, categoria I, eliminatorii și 
categoria a Il-a, serii; ora 17,30: flo
retă fete, categoria I și a Il-a, finale.

• Duminică 22 martie, ora 9 : spadă, 
serii : ora 11 : spadă, eliminatorii; ora 
17,30: spadă, finale.

• Luni 23 martie, ora 9 : sabie, serii; 
ora 11 : sabie, eliminatorii, ora 17,30: 
sabie, finale.

al etapei 
scos în 

notate in

finale a 
evidență 
carnetul

a fostla Cluj• Competiția de
presărată cu numeroase surprize. Au
torii lor sînt tinerii reprezentanți ai 
clubului Progresul București. Doina 
Zaharia (a eliminat-o pe Geta Piti
că), Marin Antonescu (învingător la 
Mircea Popescu și Luchian), T udor 
Pavel (Gheorghiu), Ion Iulian (Toth- 
jaluși) ca și lonescu Soare (Voința 
București), clștigător la Sentivani și 
Sindeanu (membri ai lotului republi
can). Demian (C.S.M. Cluj) s-a ară
ta! in progres evident și a obtinut 
o victorie fără drept de apel la Gard
ner. Ne bucură fără discuție succe
sele învingătorilor, majoritatea fiind 
elemente tinere cu perspective, dar 
învinșii trebuie să reflecteze serios 
in privința strădaniilor pe care să le 
depună la antrenamentele viitoare.
• Surprize au Tost înregistrate și la

probele de dublu, cea mai neașteptată 
fiind înfrîngerea perechii Maria Ale
xandru— Negulescu la Eleonora Mihal- 
ca—Gantner și în consecință, clasarea 
abia pe locul al treilea în turneul final 
de dublu mixt. Au corespuns doar 
cuplurile Maria 
stantinescu și 
Giurgiucă. Prin urmare, se cuvine mai 
multă atenție . n~" "
noștri și pentru probele de dublu, unde 
am realizat deseori succese internațio
nale importante.

Alexandru—Ella Con- 
Ella Constantinescu—

pregătirii sportivilor

, arbitrul Gh. Soculescii s-a 
în meciul dintre Ancora și 

corectitudine și coni-

Galicovschi a surprins 
felul cum a condus

alt arbitru, Sergiu Arhire din Ii : ..d, 
a demonstrat, în meciul dintre Pro
gresul și Știința Petroșeni, că? i . șe 
pot încredința partide dintre cele ni.a’i 
grele. La Galați, după cum ne-a i'vla
ta*.  corespondentul nostru A. Scheiik- 
mann, arbitrul Gh. Soculescii s-a im
pus 
C.S.M.S., prin 
petență.

în schimb, C. 
neplăcut prin 
meciul dintre Grivița Roșie și Gloria. 
Departe de faze, acest arbitru cu 
multă experiență și, in general, bine 
cotat în ierarhia „cavalerilor fluieru
lui'", s-a... evidențiat în cîteva rînduri 
prin decizii greșite, inverse, care au 
dezavantajat ambele formații. Ne spu
nea Viorel Morarii, la sfîrșitul jocului: 
„Am avut de înfruntat nu numai pe 
rugbist ii Gloriei, ci și un conducător 
de joc care a dat multe decizii de 
neînțeles!?" Iar antrenorul Gloriei, 
Toma Moldoveanu, a ținut să-și spună 
și el părerea: „Meciul ar fi putut fl 
mult mai frumos, dacă arbitrul Gali- 
covschi n-ar fi comis greșeli in apre
cierea unor faze. Jucătorii noștri au 
fost uneori atît de derutați de arbitraj, 
incit nu mai știau ce să facă cu 
mingea"

TIBER IU STAMA

Foto : T. Roibu
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Vie activitate in bazinele Surpriza etapei s-a produs la Cluj

din București, Reșița și Cluj Politehnica a dispus de Știința Timișoara!

acoperit Flo- 
plină“. Ama-

• Duminică la bazinul 
reasca a fost din nou „zi , 
lorii natației au putut urmări întrece
rile de înot și polo din cadrul primei 
etape a campionatului Capitalei. Iată 
rezultatele înregistrate în cadrul cam
pionatului Capitalei, rezervat echipelor 
de juniori: BĂIEȚI 400 m liber: 1. 
Vasile Bivolu (S.S.E. II) 6:34,0; 200 
m spate: 1. Gabriel Vizitiu (Rapid) 
3:01.8; 200 m bras: 1. Eugen Ionel 
(S.S.E. I) 3:04,0; 200 ni fluture: 1. 
Vladimir Basch (S.S.E. I) 3:40,4. 
200 m liber: 1. Gabriel Vizitiu (Ra
pid) 2:52.7 ;Ștafeta 4x100 m mixt: 
1. S.S.E. I (Grecu, Tuth, Basch, Ionel) 
5:43,8; FETE 400 m tibe-i 1. Monica 
Munteanu (S.S.E. I) 6:41,8; 200 m 
spate: 1, Eugenia Botezata (S.S.E. I) 
3:10,6; 200 m bras: 1. Marin Vichi 
(S.S.E. II) 3:30,6; 200 tn liber: 1. Mi- 
haela Zarchievici (S.S.E. I) 3:08,5: 
Ștafeta 4x100 m mixt: 1. S.S.E. I (Bo
tezata, Cărunta, Munteanu, Zarchievici) 
6:15,5. După desfășurarea primei etape 
clasamentul arată astfel: 1. S.S.E. I — 
171 p. ; 2. S.S.E. II — 146 p.; 3. Ra
pid — 49 p.; 4. Steaua — 31 p.;
5. Dinamo — 23 p.

In cadrul etapei întîi a campionatului 
orașului București la polo, rezervat echi
pelor de juniori (categoria I), s-au înre
gistrat rezultatele : Progresul — C.S.S. 
5—0 ; S.S.E. I—Dinamo 10—4 ; S.S.E. 
II—Steaua 9—2; Rapid—Știința 11—0 
In cadrul campionatului Capitalei re
zervat echipelor de seniori s-a desfă-

obținute de înotătorii reșițeni
surat un singur meci: Rapid—Dinamo 
6—4.

G. CIORANU-coresp.
• La Reșița s-au desfășurat două 

concursuri la bazinul acoperit, cu oca
zia cărora înotătorii reșițeni au reușit 
să obțină rezultate promițătoare. Ast
fel, în cadrul fazei orășenești a cam
pionatului republican de hală, Dorina 
Mezinca a parcurs distanța de 100 m 
spate în 1:27,0, timp care constituie 
un nou record republican, la categoria 
fetițe 12 ani. In cadrul concursului 
organizat de „către consiliul regional 
UCFS Banat cu participarea reprezen
tativelor orașelor Reșița, Arad și Ti
mișoara, Zeno Giurasa a stabilit cu 
timpul de 1:08.6 un nou record repu
blican de juniori, categoria a II, la 
100 m fluture.

P. BOCȘANU-coresp.

loc la bazinul a- 
reușit concurs de

• Recent a avut 
coperit din Cluj un 
înot rezervat concurentelor de la clu
burile S.S.E., C.S.M. și C.S.S. Iată 
cele mai bune rezultate : 100 m liber: 
Adriana Anatol (S.S.E.) 1:23,8; 50 m 
liber: Melinta Covaci (S.S.E.) 37,5;
100 m spate: Eva Reti (C.S.S.) 1:28,4; 
100 m fluture: Csilla Palfi (C.S.S.) 
1:58,0; 50 m fluture : Elisabeta Weis 
(S.S.E.) 47,6; 100 m bras: Eva Fiilop 
(C.S.M.) 1:37,8. Clasament pe echipe: 
1. S.S.E. 97 p; 2. C.S.M. 56 p; 3. 
C.S.S. 11 p.

clarificaDeparte de 
clasamentele, 
înregistrate sîmbătă 
duminică în cadrul cam
pionatelor republicane de 
baschet au încurcat și 
mai mult lupta pentru 
locurile fruntașe sau pen
tru evitarea retrogradării. 
Știința Timișoara a fost 
învinsă de Politehnica 
Cluj, iar Olimpia a dis
pus de Progresul, Farul 
a cedat în fața juniorilor 
de la Olimpia M.I., în 
vreme ce Voința Tg. Mu
reș a realizat o victorie 
grație căreia a intrat în 
plutonul fruntașilor. Iată 
doar cîteva din rezultate
le mai importante ale 
unei etape în care nu au 
lipsit surprizele și nici 
meciurile spectaculoase.

Despre ele amintim 
rîndurile de mai jos:

a
rezultatele

Și

in

Voința Tg. Mureș—Rapid București 
40—64 (14—27). Rapidistele au de
monstrat un joc mai sigur și mai 
eficace, obținî d o victorie la un scor 
concludent. (V. RADAR — coresp.).

Unirea București—Voința Brasov 
73—66 (34—27). Pînă in min. 18
scorul a fost echilibrat. De aci, Unirea 
s-a distanțat, ajungînd ca în min. 29 
să conducă cu 55—37. Tinerele jucă
toare din Brașov nu s-au descurajat 
însă și au luptat cu ambiție, reducînd 
considerabil din handicap. Principalele 
realizatoare: Dorina Suliman 35, Eca- 
terina Cherciov 16 pentru Unirea, Oc
tavia Cucuruz 16 și Agnes Vogel 14 
pentru Voința.

Voința Oradea—Știința Cluj 44—40 
(24—15). Orădencele au obținut o pre
țioasă victorie după un joc dîrz. Voința 
a condus în permanență, dar Știința a 
refăcut întotdeauna din handicap. Prin
cipalii realizatori: Milac 10. Naghi 8 
de la Voința, Wagner 13, Godri 7 de 
la Știința. (M. POP și I. BO1TOȘ — 
coresp.).

MASCULIN, SERIA I SERIA A II-A

N. TODORAN si 
PETRE NAGY-coresp.

In meciul cu Știința Tg. Mureș, Rapid București a 
făcut o partidă foarte bună, în special din punct 
de vedere tactic. In fotografie, Radu Popovici a 
„scăpat" și a pătruns sub coș. Vasari (nr. 5) nu 

mai poate face nimic
Foto: T. Roibu

ATLETI5M

Plus și minus la Călimănești
aler- 
atle-

Șe spune, printre sportivi, că 
ga rea de cros este un... ghiocel al 
tibinalui, întrecerile pe teren variat 
marcând începerea sezonului competi
țiilor de primăvară. Pînă acum, de ani 
și ani, campionatele de cros au avut 
parte de zile frumoase, însorite, calde, 
de o atmosferă cu adevărat primăvă
ratecă. De data 
Călimănești s-a desfășurat în 
iarnă. Ninsoarea 
dență sîmbătă, toată noaptea, a 
pierit cu un strat gros de nea aleile 
din parcul Ostorv, creînd o ambianță 
foarte propice pentru un concurs de... 
schi !

Dar, chiar în aceste condiții grele, 
cei mai mulți dintre particdpanții la 
etapa finală a campionatelor republi
cane de cros au arătat o temeinică pre
gătire fizică generală, ca rezultat al 
lunui antrenament desfășurat cu toată 
seriozitatea. Bloțiu și Căpraru, Doina 
Bîrsan și Viorica Furdui, Ștefan Be- 
regszaszi și C-tin Perju, Irina Ze- 
greanu-Micloș, Elisabeta Teodorof, Flo
rentina Stancu și Viorica Gabor, Va- 
moș, Barabaș (deși ușor bolnav) și 
Lupu au făcut curse curajoase, bine 
orientate din punct de vedere tactic.

Ca în fiecare an, campionatul de 
cros a evidențiat numeroși atleți tineri, 
inimoși, capabili să înregistreze — în 
cursele pe pistă — rezultate frumoase.

aceasta, crosul de la 
plină... 

care a căzut din abun- 
aco-

de la Craiova, s-a impus Nicolae Mus
tață. El nu a concurat la Călimănești 
aflîndu-se după un accident. De data 
aceasta, dinamoviștii bueureșteni au 
prezentat o nouă descoperire „gen 
Mustață11. Este vorba de C-tin Schiopu, 
un tînăr pescar din Deltă. Cu o pre
gătire de numai 6 luni Schiopu a avut 
o comportare frumoasă și a sosit al 
10-lea.

Juniorii au avut , și ei revelațiile lor. 
în primul rînd llie Ciolca, de la Side- 
rurgistul Hunedoara, jucător în echipa 
de fotbal care a făcut dovada unor 
calități fizice excepționale. El s-a cla
sat pe locul 4. Trebuie subliniată, de 
asemenea, evoluția Elisabetei Baciu, 
câștigătoare la junioarele mici, a lui 
Vasile Dumitru, Ion Nicolae și Radu 
Rusu de la juniori cat. a H-a, care se 
anunță elemente de nădejde.

De mai mulți ani, la fiecare campio
nat de cros, elevii antrenorului Olim
piu Constantinescu-Nehoi, de la Șc. Sp. 
UCFS din Roman, culeg roadele pasi
unii și seriozității cu care se pregă
tesc. La Călimănești, tinerii romașcani 
au cucerit trei titluri de campioni re
publicani la juniori : El Baciu (jiuni- 
oare II), Vasile Dumitru (juniori II) 
și echipa junioarelor de cat. I. Un 
succes pentru care le adresăm felici
tări.

O comportare merituoasă au avut și

< f

.<1

Să 
în

Start in cursa junioarelor de categoria I
Foto : R. Vilara

tinerii alergători de la Dinamo Brașov 
(antrenori L. Mereuță și L. Deac) cîș- 
tigători, pe echipe, ai întrecerii junio
rilor de cat. I.

Finalele de la Călimănești au evi
dențiat și alte aspecte pozitive, dintre 
care vom sublinia doar lăudabilele 
eforturi făcute de activiștii sportivi 
și profesorii de educație fizică din 
raion, pentru buna desfășurare a com
petiției.

Au fost însă și unele lipsuri asupra

vorbim despre câțiva dintre aceștia, 
principala cursă a campionatelor, 

întrecerea seniorilor pe 8 000 m, am 
remarcat evoluția plină de promisiuni 
a tiparului Ion Rusnac, care a termi
nat pe locul 4, înaintea multor alergă
tori consaerați ai crosului. Rusnac, ou- 
noscut pînă acum ca mărșăluitor și-a 
făcut un debut excelent. Dacă se va 
pregăti, în continuare, cu toată aîrgu- 
ănta el va putea ajunge un marato- 
nist de frunte. Anul trecut, la crosul

cărora dorim să ne oprim. Desfășura
rea crosului junioarelor mici a arătat 
că distanța de 700 m este mult prea 
scurtă. Din această cauză, mai ales că 
și traseul a fost destul de îngust, s-au 
produse numeroase busculade la linia 
de sosire. Întrucît, din punct de ve
dere metodic, este puțin indicat să se 
mărească distanța 
că pe 700 m nici nu se poate face o 
departajare justă a valorilor, mai ales 
cînd sînt și aproape 100 de concu
rente, pe baza consultărilor cu mai 
mulți specialiști sugerăm federației de 
atletism următoarele : la viitoarele 
ediții ale campionatelor de cros să se 
renunțe la întrecerea pe echipe a ju
niorilor și junioarelor de categ. a Il-a. 
în schimb să se organizeze curse cu 
clasament individual pentru acești 
concurenți, la care să fie invitați nu
mai cei mai buni alergători, clasați 
pe locuri fruntașe la etapa regională 
a campionatelor.

La întrecerile de la Călimănești au 
fost prezenți 545 de concurenți, dintre 
care 195 de fete. Din păcate nu toți 
cei înscriși au avut și pregătirea co
respunzătoare participării la o finală 
de campionat republican. Aceasta a 
ieșit cel inai mult în evidență în cursa 
seniorilor. Am văzut destui concurenți 
care au fost ajunși din urmă cu un 
tur. Și un tur a măsurat... 1200 m !

Ca un ultim aspect negativ, trebuie 
să spunem că am fost surprinși de lipsa 
de grijă manifestată de mulți alergă
tori și mai ales de antrenorii lor. Se 
știa, încă de acum cîteva zile, că 
timpul, în întreaga țară, este friguros. 
Și totuși, cei mai mulți au concurat 
într-un simplu maiou, în loc să fi avut 
un tricou cu mîneci.

Iată acum clasamentele pe echipe ale 
competiției. Primele clasate la fiecare ca
tegorie au devenit campioane ale țării pe 
anul 1963. JUNIOARE I : 1. Șc. sp. UCFS 
Roman 12 p; 2. CSM Cluj 25 p; 3. Dinamo 
Buc. 28 p; 4. Rapid Buc. 36 p; 5. SSE Ora
dea 44 p; 6. Farul C-ța 54 p (11 echipe); 
SENIOARE : 1. Dinamo Buc. 12 p; 2. Meta
lul Buc. 19 p; 3. CSM Cluj 24 p; 4. Olim
pia Buc. 36 p; 5. Știința Timiș. 43 p; 6. 
Știința Buc. 44 p; 7. Metalul Roman 53 p. 
La junioare cat. a Il-a din cauza faptului 
că la un mare număr de concurente nu s-a 
putut face o înregistrare exactă a ordinii 
sosirii nu a fost întocmit un clasament pe 
echipe.

JUNIORI II : 1. SSE Viitorul Buc. 37 p; 2. 
Șc. profesională Lupeni 56 p; 3. CSM Cluj 
58 p; 4. Șc. sp. UCFS Roman 84 p; 5. SSE 
C-ța 87 p; 6. CSO Timișoara 104 p (17 echi
pe); JUNIORI I : 1. Dinamo Brașov 34 p; 
2. Șc. sp. UCFS Hunedoara 43 p; 3. Stea
gul roșu Brașov 65 p; 4. Metalul Buc. 82 p; 
5. CSM Cluj 92 p; 6. SSE Viitorul Buc. 97 p 
(17 echipe); SEMIFONDIȘTI : 1. Dinamo
Buc. 13 p; 2. Știința Timiș. 25 p; 3. Uni
versitatea Timiș. 40 p; SENIORI : 1. Dinamo 
Buc. 18 p; 2. Steaua Buc. 28 p; 3. Farul 
C-ța 65 p; 4. Unirea Buc. 72 p; 5. CSO 
Timișoara 74 p; 6. CSMS Iași 82 p^ 7. Pra
hova Ploiești 91 p; 8. Oltul Argeș 98 p.

ROMEC VILARA

cursei, dar pentru

Politehnica Cluj—Știin
ța Timișoara 81—75 (47— 
37). Studenții clujeni au 
realizat cea mai bună 
partidă a lor din actualul 
campionat și au obținut o 
victorie de prestigiu. Cele 
mai multe puncte au fost 
marcate de Balint 20, 
Sarosi 12, Borti 14 pen
tru Politehnica, Viciu 27 
și Hofman 26 pentru 
Știința. (V. MOREA și 
N. TODORAN— coresp.)

Steaua — Știința București 76—59 
(40—26).
Derbiul etapei a confirmat ascensiunea 

de formă a echipei Steaua, care a 
făcut un joc bun, în special în prima 
repriză. Ne-au plăcut atît atenția cu 
care s-a jucat în apărare, cit și acțiu
nile organizate, decise și eficace rea
lizate de militari în atac. Principalii 
realizatori: Novacek 28, Nedef 14, 
Barău 10 de la Steaua, Niculescu 17, 
Paraschivescu 14, Saou 15 
Știința.

Rapid București—Știinta Tg. 
100—63 (50—26)

Știinta Cluj—Sid-erurgistul
95—54 (41—25)

Știinta Craiova—Dinamo București 
60—76 (26—38)

Steagul roșu Brasov—Dinamo Ora
dea 63—48 (32—22)

SERIA A II-A

de

AWeș

Galați

Voința Tg. Mureș—Progresul Bucu
rești 65—55 (29—16)

Aurul Brad—Constructorul lat.
Cluj) 106—48 (49—25)

1 Olimpia M.l. București—Farul 
stanța 76—66 (35-31)

C.S.M.S. lași—A.S.A. Bacău
70 (41—29)

FEMININ, SERIA I

fZa

Con-

74—

Știința București— Voința București 
66—60 (34—22). Studentele au con
dus în permanență și la un moment 
dat se părea că scorul va lua pro
porții (min. 28: 50—31). Treptat, însă, 
Voința a redus din handicap; în min. 
39 era condusă doar cu un coș 
(60—62). Intr-un final dramatic, Știin
ța a realizat o victorie care părea la 
un moment dat compromisă din cauză 
că jucătoarele nu au reușit să facă 
față ritmului rapid impus de Voința. 
Cele mai multe puncte au fost în
scrise de: Cornelia Gheorghe și Herta 
Antosch cite 17, Sanda Dumitrescu 15 
pentru Știința, Hanelore Spiridon 14, 
Hortensia Magdin 10, Anca Demetres
eu și Constanța Pdrop cite 9 de la 
Voința.

Mureșul T g. Mureș—Crișul Oradea 
56—39 (32—20). A fost un meci la 
discreția mureșencelor.

• Comisia orășenească de atletism Bucu
rești organizează un nou curs de pregătire 
a arbitrilor. Doritorii se vor prezenta mîine, 
la ora 18, la sediul Consiliului orășenesc al 
UCFS, str. Nic. Filipescu nr. 21—23.

AS. Armata Clui—S.S.E. Constan
ța 54—50 (21—25). Ciujencele au ob
ținut o victorie de prestigiu în fața 
uneia din 
Intîlnirea a 
tehnic.

Progresul 
rești 44—46 
librat, în care scorul' a evoluat în fa
voarea ambelor echipe. In minutul 
40 scorul era 44—44, dar în ultima 
secundă Olga Talpeghin a realizat o 
aruncare din acțiune prin care a adus 
victoria echipei Olimpia. Cele mai 
eficace jucătoare: Ștefania Dinescu lo, 
Adina Manolescu 9 de la Olimpiâ, 
Mariana Lucescu și Zamfirița Dartciu 
cite 9, Niculina Grigorescu 8 de la 
Progresul.

C.S.M.S. Iași—I.C.F. 49-68 (21- 
34). Baschetbalistele de la I.C.F. au 
făcut o partidă bună, depășindu-și net 
adversarele.

Mătasea Dudești—Știința Timișoara 
45—43 (19—21). Bucureștencele au 
condus mai mult timp, dar nu au fost 
în nici un moment sigure de victorie, 
deoarece timișorencele au reușit de 
fiecare dată să remonteze. In ultimele 
minute, Mătasea Dudești a stabilit o 
diferență de 6 puncte (min. 39: 45— 
39), care s-a dovedit decisivă în obți
nerea victoriei. Cele mai multe puncte» 
Dinu și Dumitrescu cite 8 de la Mă
tasea Dudești, Iovcmovici 10, Corcodel 
9, Rari 8 de la Știința Timișoara.

fruntașele clasamentului; 
fost de un slab nivel

București—Olimpia Bucu- 
(18—24). Un meci echi-

ECHIPA CLUBULUI SPORTIV
ȘCOLAR CLUJ 

CAMPIOANĂ DE JUNIORI
A REGIUNII CLUJ

Campionatul de baschet al juniorilor din 
regiunea Cluj s-a desfășurat la Zalău cu 
participarea echipelor Clubul sportiv șco
lar Cluj, Stăruința Zalău, Știința Huedin și 
Viitorul Gherla. După o serie de meciuri 
viu disputae, victoria a revenit baschetba- 
liștilor din Cluj care în trei partide au 
realizat tot atîtea victorii. Urmează în cla- 
sament : 2. Stăruința Zalău ; 3. Știința Hue
din ; 4. Viitorul Gherla. Cei mai buni ju
cători ai turneului au fost : Kun (Clubul 
sportiv școlar Cluj), Dan Pușcaș și I. Fran- 
cisc (Stăruința Zalău). Elevii clujeni s-au 
calificat astfel, pentru faza de zonă a cam
pionatului republican de juniori care va 
avea loc între 22—26 martie.

Din păcate, la întrecerile de la Zalău 
nu au participat echipele campioane ale 
raioanelor Bistrița, Dej, Aiud, Năsăud și 
Turda. Ce au de spus comisiile raionale 
respective ? 
acorde mai 
îndrăgit de

Nu socotesc că ar trebui să 
multă atenție unui joc sportiv 
elevi ? Noi socotim că da 1

N. TODORAN — coresp.

Clasamentele la zi
MASCULIN, Echipa Chimia Suceava este eliminată din 

competiție.
SERIA I

1. Știința Cluj 14 12 2 1084— 835 24
2. Dinamo București 14 11 3 1083— 907 22 FEMININ. SERIA I
3. Steaua 13 10 3 989— 847 20
4. Rapid București 14 9 5 969— 874 18 1. Știința Buc. 15 14 1 954—688 28
5. Știința Timișoara 14 8 6 1051— 904 16 2. Rapid 15 14 1 1002—684 28
6. Știința București 14 7 7 985— 964 14 3. Voința București 15 10 5 889—777 20
7. Dinamo Oradea 14 7 7 845— 883 14 4. Mureșul Tg. Mureș 15 10 5 768—708 20
8. Steagul r. Brașov 14 5 9 1039— 995 10 5. Știința Cluj 15 7 8 766—745 14
9. Știința Tg. Mureș 14 5 9 1010—1033 10 6. Unirea București 15 7 8 876—854 14

10. Siderurg. Galați 14 3 11 812—1027 6 7. Voința Brașov 15 6 9 732—809 12
11. Știința Craiova 13 3 10 759—1155 6 8. Voința Tg. Mureș 15 3 12 652—904 6
12. Politehnica Cluj 14 3 11 915—1117 6 9. Voința Oradea 15 3 12 582—805 6

10. Crișul Oradea 15 1 14 616—863 2
SERIA A II-A

SERIA A II-A
1. Aurul Brad 13 10 3 882—662 20
2. C.S.M.S. Iași 13 10 3 818—662 20 1. Progresul Buc. 11 9 2 594—511 18
3. Farul Constanța 12 8 4 859—666 16 2. I.C.F. 11 8 3 672—531 16
4. Voința Tg. Mureș 13 8 5 760—698 16 3. S.S.E. Constanța 11 8 3 638—533 If
5. Olimpia M. I. Buc. 13 7 6 741—704 14 4. Olimpia Buc. 11 8 3 516—472 î*.
6. Constructorul Iași 13 6 7 716—813 12 5. A.S.A. Cluj 11 5 6 540—571 Iu
7. Voința Satu Mare 12 6 6 642—634 12 6. C.S.M.S. Iași 11 3 8 579—645 6
8. A.S.A. Bacău 12 5 7 638—712 10 7. Mătasea Dudești 11 2 9 487—638 4
9. Progresul Buc. 13 5 8 751—686 10 8. Știința Timișoara 11 1 10 471—596 2



Din însemnările cronicarilor noștri
ÎN LUPTĂ CU IARNA...

Gata de plecare, 
cu bagajele tăcute, 
iarna s-a întors to
tuși din drum și a 
mai dat o raită pe 
străzile și pe sta
dioanele Capitalei. 
Așa a făcut în aju
nul cuplajului bucu- 
reștean, determi- 
nînd amînarea lui, 
așa a făcut și sîm- 
bătă, cu 24 de ore înainte de reluarea 
campionatului.

De data aceasta, jocurile nu s-au 
mai amînat. Ne-am îndreptat însă spre 
Stadionul Republicii, unde erau pro
gramate meciurile Rapid—Crișul și 
Progresul—Știinta Timișoara, convinși 
că vom găs: un teren plin de zăpadă 
și de noroi, care numai chef de ioc 
nu-ți inspiră. Dar am avut o surpriză. 
Și încă una dintre cele mai plăcute: 
Pe terenul de joc nu era nici pic de 
zăpadă. Nici n-a< fi zis că iarna tre
cuse pe-aici numai cu puține ore îna
inte. Iar în foile de arbitraj, la rubrica 
„starea terenului", conducătorii parti
delor au scris cuvîntul „excepțional".

Consemnăm cu satisfacție acest lu
cru și sperăm ca asemenea exemple, 
de bună gospodărire, să devină obiș
nuite în activitatea I.E.B.S.-ului.

J. B.

CHEIA SUCCESULUI

Tn două săptămîni, de la 1 la 15 
martie, Steaua a susținut două me
ciuri (cu Dinamo Pitești și cu Stea
gul roșu) din care a scos maximum 
de puncte posibile; 4. Cu acestea for
mația militară a săltat multe locuri 
in clasament, făcîndu-și loc în pluto
nul din față.

Are Steaua șanse să tămînă aici 
sau — de ce nu? — să mai... urce? 
Sînt suficient de edificatoare aceste 
două victorii obținute la limită (1-0)? 
Se pare că da. Vom argumenta nu
mai cu fapte culese de la jocul cu 
Steagul roșu, la care am fost martori, 
fncercînd mai întîi o apreciere de an
samblu, trebuie să spunem că forma
ția antrenată de Gh. Ola și V. Dumi
trescu a folosit o aplicare mai elas
tică a sistemului cu 4 fundași, echi
pa trecind pe parcurs de la varianta 
4-2-4 la 4-3-3. Aceasta în scopul unei 
mai bune acoperiri a mijlocului tere
nului, unde Constantin nu s-a simțit 
în largul său. Firește, 4-2-4 sau 4-3-3 
nu sînt niște formule „magice"; doar 
le numești și ...„Sesam s-a și deschis". 
Secretul nu mai e de mult un... secret, 
el constă în mișcarea jucătorilor in 
spațiul de joc (cu și fără minge), in 
sincronizarea acțiunilor, exersate, asi
duu, în timpul antrenamentelor. La 
acest „capitol" (mișcarea in teren mai 
judicioasă și cu o dinamică mat ac
centuată) au cîștigat oaspeții. (Este 
drept, poarta apărată de Haidu nu 
s-a „deschis" decit o singură dată, 
dar, așa cum am spus și în cronică, 
ocaziile clare de gol create de jucă
torii Stelei puteau ridica scorul). In 
situațiile de APĂRARE, fotbaliștii 
bucureșteni s-au găsit mereu pe po
ziții; s-au ajutat între ei, orientindu-se 
rapid după direcția în care se desfă
șura atacul advers. în acțiunile de 
ATAC s-a simțit, insă, mai pregnant 
diferența de care vorbeam. într-ade- 
văr, o dată aflați în posesia balonului, 
jucătorii militari i-au dat drumul pe 
ruta cea mai scurtă și cea mai indi
cată: în general, pe aripi, întrucit 
adversarul își luase, precauțiile necesa
re la mijlocul terenului, prin retra
gerea . ’ll1' Năftănăilă între Seredai și 
Jripoi.. O dată ajunși în apropierea 
tareului mare se încercau străpungeri 
irintr-o varietate de procedee; s-a vă

Ca și în anii trecuți, ediția 1963 a 
.Fotbalului pe glob“ oferă — cu în- 
îrziere din cauza Direcției difuzării 
il meii or — o palpitantă trecere în 
evistă a unora dintre cele mai inte- 
esante partide de fotbal disputate 
nul trecut.
Instalat comod în fotoliul cinema- 

ografultui, amatorul de fotbal este 
purtat*  pe cele mai multe din ma
de stadioane ale Europei. El asistă 
nea o dată la ceea ce gazetarii, cu 
arul lor de hiperbolizare a evenimen- 
elor, au denumit „meciul secolului*  : 
artida Anglia — Restul lumii, prilej 
u care admiră din nou jocul plin de 
măiestrie al multor fotbaliști și în 
pecia! al celui mai bun portar al anu- 
ții trecut — Iașin.

Obiectivul aparatului de filmat se 
pleacă apoi spre de loc triumfalul 

dit totuși o predilecție pentru folosirea 
„un-doi“-urilor, armă de efect cu care 
apărarea gazdelor a fost deseori diz- 
locatâ. Desigur, nu totul a . reușit: 
multe acțiuni s-au ratat, fie că .s-a 
greșit pasa decisivă (Pavlovici, Voi- 
nea), fie că Creiniceanu a vrut să 
„spargă", prea des, prin acțiuni . pur
tate de unul singur.

Steagul roșu a debutat nesatisfăcă
tor în acest nou sezon aflîndu-se, 
acum, la a treia înfrîngere suferită pe 
teren propriu de la începerea campio
natului. APĂRAREA a acționat cu 
oarecare lipsă de siguranță, găsin- 
du-se mereu descoperită la contraata
curile adverse, iar ATACUL a greșit, 
capital, încetinind ritmul în finalizare. 
Tn tot cursul meciului am notat o 
singură infiltrare în dispozitivul ad
vers (Năftănăilă, min. 41), pentru că 
înaintașii n-au practicat acel joc în 
mișcare, de „sprijin", care să facili
teze străpungerile

G. NICOLAESCU

O ÎNDATORIRE DE CINSTE

Printre avantajele pe care le are o 
echipă de fotbal atunci cînd joacă 
„acasă", pub'icul constituie „punctul 
forte". El dă aripi formației, el îi în
treține moralul în momentele dificile 
și tot el este acela care prin aplauze 
dă o răsplată binemeritată străduințe
lor jucătorilor.

Ca și „galeria" git'Ieșteană, cea din 
Cluj este vestită tocmai pentru consi
derentele de care vorbeam. Victoria de 
duminică a Științei constituie și un 
succes al înflăcăratului public clujean. 
Contribuția suporterilor în meciul cu 
Dinamo Pitești a fost majoră. Cei 
15 000 de spectatori, care au înfruntat 
îndărătnicea acestei ierni, au venit la 
stadion cu pancarte pe care era scris 
„Hai Știința!", cu goane, cu clopo
ței etc. C* j „recuzita" amintită galeria 
clujeană și-a mărit 
niat fazele frumoa
se realizate de echi
pa gazdă. Aceste lu
cruri au plăcut tu
turor, inclusiv oas
peților. Dar... Eter
nul ,.dar“ își face — 
din păcate — loc și 
în scurta noastră no
tă de astăzi. Este 
păcat că eforturile 
imensei majorități 
a publicului au fo 
tudinea unor spectatori certați cu dis
ciplina. Astfel, în timpul jocului s-au 
făcut auzite unei» „voci" care îi invi
tau pe jucătorii 'ocalnici să joace dur. 
Și, spre regretul nostru, au fost fot
baliști clujeni care s-au lăsat incitați, 
lovindu-și adve< sării. In felul acesta 
spectatorii amintiți și-au adus „con
tribuția" la comiterea uror durități, 
au creat un climat puțin propice des
fășurării în bune condițiuni a unei 
partide de fotbal Miile de iubitori ai 
fotbalului, care au lua‘ loc duminică 
în tribunele stadionului și care și-au 
încurajat corect și sportiv echipa, pot 
fi supărați pe drept cuvin! pe cei care 
au făcut notă d’stonantă, lăsînd să 
planeze o falsă impresie asupra ospita
lității și educației sportive a publicu
lui local. Și este m putința lor să 
curme astfel de manifestări. Deza- 
probîndu-i prompt pe cei care nu știu 
să se comporte la o întîlnire sportivă, 
cerindu-le să-și vadă de treabă sau să 
părăsească stadionul, spectatorii co- 
recți îi vor pune astfel în imposibili-

„sonorul , a subli-

umbrile de ati-

„FOTBAL PE GLOB“-1963
turneu european întreprins anul tre
cut de campioana lumii — Brazilia, 
lală-i mai întîi pe brazilieni învinși 
la Lisabona de Portugalia și la Rotter
dam de Olanda și, în sfîrșit, înche
ind victorioși meciul disputat la Ham
burg aa R. F. Germană. în cîteva 
secvențe, Pele face dovada talentului 
său.

Asistăm în continuare la alte eveni
mente fotbalistice ale lui 1963 : finala 
„Cupei cupelor*  (Tottenham — Atle
tico Madrid 5—1), a „Cupei campio
nilor europeni*  (Milan — Benfica Li
sabona 2—1) etc.

lată-ne apoi la Milano, pe stadionul 
S-an Siro, prezenți la risipirea, de că
tre U.R.S.S., a speranțelor celor 
100 000 de „tifosi*  italieni privind 
calificarea squadrei azzura în sfertu
rile de finală ale „Cupei Europei*  și, 

tate de a mai perturba buna desfă
șurare a întrecerilor. In acest fel Clu
jul își va menține și pe mai departe 
faima de a avea un public entuziast, 
corect și competent.

H. NAUM
INTERVENȚIE ' EFICIENTA.

In pauza meciului Rapid—Crișul, 
în cabina arbitrului au fost chemați 
antrenorii .celor două formații. A avut 
loc o discuție scurtă. Antrenorul-Bazjl 

■Marian, observator federal . la acest 
meci; era pe drept nemulțumit. Evolu
ția unor jucători și disciplina pe teren 
lăsase, de dorit în prima repriză. Ma
joritatea atacurilor lui Sacaci II s?au 
soldat cu faulturi, unele chiar groso
lane, Dumitriu II fiind unu! care a 
simțit (cîteva minute pe tușă) ’„fer
mitatea" cu care fundașul orădean a 
vrut să-l deposedeze de balon. Tn 
aceeași manieră âu jucat Motroc și 
Donciu. In plus, acești jucători și-au 
permis în unele ocazii să vocifereze, 
să se considere nedreptățiți (bieții de 
ei! ) pentru faptul că 
arbitrul M. Vasiliu 
penaliza cu promp
titudine jocul lor 
obstructionist.
— Vă rogsăatra- 

geți atenția jucăto
rilor do. asupra fe
lului cum înțeleg 
să-și dispute intiie-
tatea..., a încheiat
Bazil Marian discuțiile cu cei doi 
antrenori.

Rezultatul? In repriza a doua, deși 
partida a căpătat un caracter mai 
dinamic, cei 22 de fotbaliști și-au dis
putat șansele bărbătește, dar în limi
tele sportivității. Se poate spune deci 
că intervenția observatorului federal 
a fost eficientă.

C. M.

REALIZATORI?

In cea de-a doua repriză a partidei 
C.S.M S. — Sider urgist uf, s-au petrecut 
două faze care merită a fi comentate. 
La un moment dat (scorul era 0—0) 
C. Matei a avut o mare posibilitate 
de a înscrie. El scăpase de sub supra
vegherea apărării ieșene și se îndrepta 
spre poarta adversă. Cum faza se pe
trecea pe mijlocul terenului, C. Matei 
avea in față tot spațiul porții. Uluit 
el însuși de marile posibilități pe care 
le avea in față, s-a grăbit și a șutat 
drept în portarul Faur.

In aceeași repriză, Danileț a ratat 
de la... 3 m o situație unică. Singur 
in fața porții, Danileț a șutat EXTREM 
DE ' PUTERNIC PESTE POARTA. 
După meci, colegii săi de echipă făceau 
prinsoare că pus in aceleași condiții, 
Danileț nu ar mai putea „realiza" ace
lași lucru.

Ambele faze amintite ne prilejuiesc 
însă constatarea că unora dintre ju
cătorii noștri din prima categorie le 
lipsește maturitatea necesară fructifică
rii unor situații ivite pe neașteptate. 
Și, cum astfel de situații se întîmplă 
de multe ori in timpul desfășurării ia
cului. . .

Așa cum arătam și în cronica noas
tră din zia-ul de ieri, formația gălă- 
țeană s-a prezentat în acest meci schim
bată în bine față de evoluțiile sale din 
toamnă. Dar, pentru toți specialiștii 
prezenți pe teren, era destul de clar 
că Siderurgistul nu poate obține decit 
cel mult un scor... alb. Și aceasta 
pentru că era evident că formației a- 
mintite ii lipsește la ora actuală „foița 
de șoc" in fazele decisive din fata \ 
porții adversarilor. Nici unul dintre ju- i 
câtor ii săi de atac nu este, ceea ce de
numim de obicei realizator.

V. P.

în sfîrșit, la Budapesta pe Nepstadion, 
la cel de al 107-lea meci Ungaria — j 
Austria (2—1).

Pelicula Studioului Sahia este însă 
sgîrcită cu meciurile echipelor noastre: 
doar finala „Cupei R.P.R.*  — 1963 
dintre Petrolul (O tempora !) — Side- > 
rurgistul Galați (6—1) și jocul Romî- : 
nia — Danemarca (2—1) de la Torino.

Amintind aci de eforturile depuse 
de regizorul E. Szekler ca și de co
mentariul documentat și alert al cro
nicarului de fotbal Gh. Nicolaescu, nu 
putem încheia aceste rînduri fără a 
menționa slaba popularizare a acestui 
film interesant, ca și condițiile de 
proiecție defectuoase asigurate săptă- 
mîna trecută de cinematograful Vie- , 
t ori-a din Capitală, unde acest scurt l 
metraj a fost prezentat trunchiat.

M. T. I

CVARTETUL DEZINVOLT

Duminică seara, la Constanța, după 
joc, în cabina arbitrului grec Canelo- 
poulos au intrat cîțiva corespondenți 
locali. Pentru 2—3 vorbe. Printre al- 

!tele, inevitabilul: „Ce jucători v-au 
plăcut mai mult?" Răspunsul arbitru
lui a fost prompt: „Ekso deksia tu Di
namo". Iar corespondenții au operat 
imediat traducerea în carnetele lor. 
scriind : „Extremul dreapta de la Di
namo".

Are oare dreptate lanis Canelopou- 
los?

Cred că nu. Pentru simplul fapt că 
un arbitru vede bine doar ce face un 
jucător, dar nu poate ști ce anume 
nu face jucătorul în cauză. Făiă îndoia
lă că la Constanța, Pîrcălab a parti
cipat la Iureșul dinamovist din primul 
siert de oră și și-a pus în valoare exce
lentul 11,2 pe „sută" în contraatacurile 
de după pauză. Dar in rest n-a făcut 
mai nimic. S-a ferit —superior— de 
Gref, ca un ginere în preajma unui 
coșar, a încercat unele intercepții for
male („să n-aibă ce spune nea Traian 
lonescu") și a venit foarte rar în apă
rare („las’că se descurcă ei, băieții").

Băieții s-au descurcat, e adevărat, 
dar asta mai mult pentru că Zamfir e 
debutant, pentru că Tufan e și el foar
te tînăr.

Asta i-a permis și lui Frățilă să 
joace cu o oarecare doză de plictiseală.

Asta i-a permis lui Petru Emil și 
lui Popescu să reducă mult curentul, 
după ce operaseră cîteva minute ca o 
linie de mijloc de mare clasă.

In vestiarul dinamovist, după vic
torie, printre valize, lămîi și tranzistori, 
am distins clar două categorii de jucă
tori : cei care luptaseră fără să se 
menajeze un singur moment (Popa, 
frații Nunweilier, Ștefan, Ene, Haidu) 
și cvartetul „dezinvolt" condus de Ion 
Pîrcălab.

In momentul de față, principalul o- 
biectiv al echipei campioane este, aș 
spune, integrarea tuturor la tonalitatea 
unei voințe unice.

I. CHIR1LÂ

DUMITRAȘCU, GHIȚĂ ȘI ALȚII

Sînt tineri fotbaliști, unii dintre 
ei încă aflați la elrsta junioratului, 
care duminică, cu ocazia jocului de la 
Ploiești dintre Petrolul și U.T.A., au 
primit „botezul" categoriei A. Sînt 
patru tineri: Dumitrașcu, Ghiță, Tr. 
Popescu, Steiner, cărora „ochiul" an
trenorilor Oană și Braun le-a Intrevă-

Meciuri
C.S.M. SIBIU - UNIREA RM. 

V1LCEA 4-0 (2-0)

SIBIU (prin telefon). — Ultima ve
rificare a echipei sibiene s-a soldat 
cu o victorie categorică a fotbaliștilor 
de la C.S.M. Punctele au fost înscrise 
de Văcarii (2) și Nunu (2). S-au re
marcat : Buzatu, Nacu, Dombrovschi 
(C.S.M.), Sanda, Mateescu (Unirea).

ILIE IONESCU — coresp.

DINAMO BACAU — CHIMIA 
ONEȘTI 3—1 (2—0)

BACĂU (prin telefon). — Dinamo- 
viștii au construit cîteva acțiuni fru
moase dintre care două s-au soldat cu 
golurile marcate de Eftimie (min. 33) 
și Public (min. 59). Cel de al treilea 
punct al lor se datorește lui Coroban 
(Chimia Onești) care a înscris în pro- 
pria-i poartă (min. 34). Pentru Chimia 
a marcat Ganea (min. 51).

Dinamo a aliniat formația : Ghiță — 
Gross (Olteanu), 1. Lazăr. Vătafu. Cin- 
cu. Rădulescu (Stoica), Olteanu (Paș
canii), Harșani, Gram, Eftimie, Public.

ILIE 1A.NCU — coresp. reg.

PROGRESUL ALEXANDRIA — 
FLACĂRA MORENl 6—2 (3-0)

ALEXANDRIA (prin telefon). - 
Pregătită de antrenorul M. Popescu, 
echipa locală se află într-un stadiu 
înaintat de pregătire așa cum o dove
dește și rezultatul obținut în compania 
formației din Moreni. Golurile au fost 
marcate de Lalu (2), Bălan (2), Șoan- 
gher, Riblea (Progresul), Totan, Bălă- 
nescu (Flacăra).

GH. GHEORGHIU — coresp.

TRACTORUL BRASOV — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—1 (2—0)

BRAȘOV (prin telefon). — Disputat 
în deschidere la partida Steagul roșu 
— Steaua, jocul dintre Tractorul și Gaz 
Metan a fost de o valoare destul de 

zut calitățile și posibilitățile, promt*  
vîndu-i în echipele lor.

Debutul a fost, în general, încunu
nat de succes. Dumitrașcu, la mijlocul 
terenului, s-a înțeles bine cu A. Mun
tean u, tinerețea unuia completivă ar
monios experiența celuilalt. Ghiță, pe ex
tremă, a avut unele acțiuni frumoase 
și a conlucrat destul de bine cu Ba
dea. înlocuitorul său din repriza a 
doua, Tr. Popescu, junior, ni s-a părut 
mai „bătăios", mai sigur pe el in in
tervenții. Ar trebui să știe însă că 
un portar, în conformitate cu ultimele 
interpretări ale regulamentului de joc. 
nu poate fi atacat decit dacă se află 
cel puțin cu un picior pe pămînt. Or, 
duminică, el l-a atacat la un moment 
dat pe Coman atunci cînd acesta era 
în zbor spre balon. Steiner, despre 
care auzisem multe lucruri frumoase 
ln. 'aeciurile de verificare disputate 
pînă acum de U.T.A., nu s-a putut 
elibera de tracul simtit la primul său 
meci in categoria A. „Valoarea lui, 
ne-a spus antrenorul C. Braun, este 
cu totul alta, mult mai mare. E firesc 
să ai trac la 18 ani. Noi il vom 
folosi și mai departe". Intr-adevăr, 
un punct de vedere realist, care ține 
seama de posibilitățile viitoare ale 
acestui junior.

Și un alt jucător, tot tînăr. tot de
la U.T.A.. ne-a im
presionat in meciul 
de duminică. Este 
vorba de Bacos, un 
fundaș central cu 
alură impresionan
tă și care s-a des
curcat foarte bine 
în fața fraților Dri- 
dea, a lui Badea
sau A. Munteanu.

Din nefericire, toți acești tineri au 
primit cu ocazia acestui joc o „lecție" 
pe care ar trebui s-o uite cit mai re
pede; în focul luptei sportive, cîțiva 
dintre fotbaliștii cu mai vechi state 
de serviciu atît ta Petrolul cit și la 
U.T.A., au dat jrîu liber nervilor. Este 
vorba, in primul rînd, de Pahonțu, 
care l-a bruscat pe Bacoș, de Florea 
care l-a „contrat" pe tomeș, după 
cum Chtuu îl „căuta" la un moment! 
dat pe Tr. Popescu.

Ceea ce înseamnă că antrenorii. 
Oană și Braun trebuie să-și îndrepte 
atenția cu și mai multă tărie spre 
educația sportivilor și în special asu
pra tinerilor, care trebuie feriți de 
exemplele negative ale unor „bătrîni*-  
din echipă.

M. TUDORAN

amicale
bună. Punctele au fos’ realizate de 
lacob, Lazarovici (Tractorul) și Zanca 
(Gaz Metan).

E. BOGDAN — coresp.

FLAMURA ROȘIE ORADEA — ,
C.S.M. CLUJ 1-1 (1-0)

ORADEA (prin telefon). — O utilă 
partidă de verificare încheiată cu un 
rezultat echitabil. Au înscris : Dulgheru 
(min. 7) pentru Flamura roșie și Ni-» 
coruț (min. 87) pentru C.S.M.

ION OPREA — coresp.

ALTE REZULTATE: C.F.R. Paș
cani—Ceahlăul P. Neamț 4—1 (1—1)!’ 
A.S.M.D. Satu Mare — Recolta Cărei 
1—0 (0—0) ; Tractorul Corabia — Fo- 
resta Stilpeni 9—2 (5—1).

Joc internațional 
la Timișoara

TIMIȘOARA 15 (prin telefon). Du- 
I minică dimineață peste 6000 de spec

tatori au asistat la meciul internațio
nal de fotbal dintre echipele C.F.R. 
Timișoara—Moldova Chișinău.

Echipa sovietică a practicat un joc 
spectaculos, dovedind o bună pregă
tire fizică. Meciul a luat sfîrșit cu 
scorul de 4—2 (3—0) în favoarea ■ jucă
torilor din Chișinău, prin golurile mar
cate în ordine de: Zinkler (min. 11 
și 83), Covaci (min. 33) si Papelișvili 
(min. 38) pentru echipa oaspete șl 
Ghergheli (min. 86) și Lang (min. 

' 89) pentru timișoreni.

AL. GROSS — coresp reg.



Concluzii pozitive după prima evoluție a boxerilor din lotul olimpic
Premii suplimentare la concursul 

Pronoexpres de miine
LA 26 MARTIE, CONCURS SUPLIMENTAR PRONOSPORT UEFA

Sîmbătă seara, în sala Giulești, 
fcoxerii din lotul olimpic A au avut 
prima lor întîlnire cu publicul, în 
acest an. Fiecare reprezentant al lo
tului olimpic a susținut cele trei re
prize în compania <a trei adversari 
(diferiți.

Inițiativa organizării unei asemenea 
competiții s-a dovedit a fi foarte bine 
venită, datorită faptului că boxerii 
fiind puși în condițiiuni asemănătoare 
concursurilor au putut arăta nivelul 
<de pregătire la care au ajuns în acea
stă perioadă.

Competiția a supus pe „olimpici**  
unui greu examen fizic și mai ales 
tactic. Nu este de loc ușor să întîl- 
nești, pe rînd, trei adversari diferiți 
ca stil de luptă, care nu intențio
nează să se rezerve pentnii repriza 
următoare și care, de multe ori, nu 
s-au intimidat de faima adversarilor. 
Majo ritatea componenților lotului au 
trecut cu bine acest „examen" dificil.

C. BUZULIUC, pe care l-am văzut, 
tn I una octombrie evoluînd în cadrul 
categoriei muscă, a crescut mult în 
greutate dar mai ales ca... valoare. 
Boxînd la categoria pană, Brazuliuc a 
fost mult solicitat de toți cei trei 
adversari ai săi Gh. Anghel, I. Negru, 
Gh. Bad iu — care nu i-au lăsat tînă- 
rului „olimpic“ timp să respire. Foarte 
bine pregătit fizic (el n-a arătat semne 
ide oboseală în ultima repriză), bine 
pregătit tehnic, Buzuliuc a înregistrat 
în ultima vreme un apreciabil salt 
calitativ. Pentru etapa actuală de pre
gătire, Buzuliuc merită calificativul 
„foarte bine**.  Acesta sa-i fie stimu
lent în pregătirea viitoare

1. MTHALIC : în nota s-a, cu care 
ne-a obișnuit în ultimele meciuri din 
anul trecut. El a boxat bine cu toți 
cei trei parteneri M. Dumitrescu, N. 
Caii ța și 0. Baciu, găsind pentru fie
care dintre ei tactica potrivită. în

Gh. Vilmoș, primul campion 
republican Ia biatlon

POIANA BRAȘOV (prin telefon). 
Prima ediție a campionatului republi
can de biatlon s-a desfășurat sîmbătă 
dimineață la Poiana Brașov pe o vreme 
favorabilă și o zăpadă excelentă. Titlul 
a fost cucerit de Gh. Vilmoș (Dinamo 
Brașov) care a parcurs cei 20 km ai 
probei în 11118:47,0 și a realizat 18 
p la tragerile in poligoane, fiind deci 
penalizat cu 4 minute. Iată ordinea 
primilor trei: I. Gh. Vilmoș (Dinamo 
Brașov) lh22:47,0; 2. Gh. Cimpoia
(AS. Armata Brașov) lh26:31,0; 3. C. 
Carabela (A.S. Armata Brașov) 
lh26:37,0. Toți trei au realizat Ia tir 
cite 18 puncte. (V. SECAREANU — 
coresp.).

■ultima repriză, cînd Baciu mai decis 
în ofensivă l-a solicitat mai mult, 
Mihalio a găsit resurse suficiente să 
răspundă cu promptitudine atacurilor 
adversarului.

C. CIUCĂ î puțin Crispat în prima 
repriză cu St. Constantin s-a compor
tat foarte bine cu St. Ispas care, mai 
greu și foarte combativ lia pus la 
„încercare". Pentru felul în care a 
boxat în această repriză, cînd ne-a 
reamintit de Ciucă din „zilele" sale 
bune, îi acordăm calificativul „bine", 
în ultimul nund a dat însă semne de 
oboseală.

N. PUIU : s-a văzut mai multă preo
cupare pentru boxul tehnic, capitol la 
care a înregistrat progrese. El a ară
tat o bună dispoziție de luptă și o 
bună pregătire fizică. Din punct de 
vedere tact:c, Puiu s-a orientat bine 
cu cei trei parteneri I. Manea, A. Ver- 
deș. D. Miron. Calificativ „bine" !

,C. NICULESCU : s-a prezentat în 
evident progres față de ultimele sale 
evoluții din cadrul campionatului re-

Turneul de la Constanța a luat sfîrșit
Sîmbătă, la Constanța, în fața a 

peste 3 000 de spectatori, a avut loc 
ultima reuniune a turneului de box 
organizat în localitate.

O întîlnire interesantă au oferit-o 
semiușorii Ștefan Văcartt (Constanța) 
și Nicolae Cîrciumaru (Onești).

Gîrciumaru punctează eficace cu di
recte de stînga și reușește pînă la 
sfîr.șitul meciului să acumuleze punc
tele necesare victoriei.

Zoltan Pazmani (lotul B) și Relit 
Nadler (Brăila) au oferit un meci pe 
cit de disputat pe atît de frumo6. Lo
viturile precise, eschivele și, în gene
ral, boxul curat pe care l-au practicat, 
au fost răsplătite de aplauzele celor 
prezenți care au regretat accidentarea 
lui Pazmani (la umăr), fapt care l-a 
obligat să abandoneze în repriza a 
Il-a. Cu un interes deosebit a fost aș
teptată întîlnirea dintre campionul Ni
colae Moldovan (lotul B) și constăn- 
țeanul Dumitru Răgălie. în această 
partidă Moldovan a boxat mai aproa
pe de valoarea sa. El a punctat mult 
cu directe de stînga, a stopat corect 
majoritatea atacurilor adversarului, 
deplasîndu-se derutant în tot timpui 
meciului. Răgălie s-a năpustit, am 
putea spune, chiar de la începutul 
meciului asupra Iui Moldovan, lovind 
cu mânușa deschisă și cu antebrațele. 
Și nu numai spectatorii au fost ui
miți cînd victoria a fost acordată lui 
Răgălie, ci credem, că și acesta a fost 
tot atît de mirat...

Unul dintre cei mai bine pregătiți 
boxeri ai turneului a fost brăileanul 
Roman Dinu. In reuniunea finală el 
a avut ca adversar pe Tănase Pinti- 
lie (Constanța). Atent, Roman Dinu 
nu s-a lăsat „păcălit" de fentele con- 
stănțeanului, punctînd de la distanță 

publican. El s-a „mișcat" bine de-a 
lungul celor trei reprize în compania 
pugiliștilor I. Pi fu, Gh. Vlad și V. 
Dobre. Niculescu recepționează mult 
«nai puține lovituri, fapt care ne 
bucură. Bine fizic, tehnic și tactic.

Satisfăcător s-a comportat I. MO- 
NEA și H. LEOV. Monea, slab din 
punct <le vedere al pregătirii fizice, 
a evoluat însă aproape de valoarea 
ea din punct de vedere tehnic și tactic. 
Leov este încă deficitar la capitolul 
tehnică (în special în compania lui 
I. Olteanu), a arătat însă o bună pre
gătire fizică.

Neooncludentă a fost comportarea 
lui FL. PĂTRAȘCU, care deși are 
scuza întîlniriî cu adversari foarte di
ficili (V. Antoniu, M. Băloiu, C. Rusu) 
s-a comportat departe de valoarea sa. 
La această reuniune au mai partici
pat : M. Georgeoiu (Steaua), P. Za- 
haria (Rapid) și V. Trandafir (Steaua).

MIHAI TRANCA

fără prea mari dificultăți. Tn repriza 
a IlI-a Pintilie ne-a părut complet 
epuizat.

Bucureșteanul Virgil Badea, luptînd 
cu Alexandru Tarpai (Bacău), a de
monstrat că a progresat mult din 
punct de vedere tehnic.

Badea a învins prin abandon în ul
timul rund.

Celelalte Rezultate: R. Mihai (Bra
șov) b. ab. III H. Zechia (Ploiești), 
Gh. Marcel (Constanța) b. ab. HI I. 
Pop (București), I. Aîărgean (Brăila), 
b.p. Gh. Preda (âimpulung Muscel), 
I. Binder (Brașov) b.p. L. Socs (Con
stanța), V. Mirza (lot B) b. ab. II N. 
Paraschiv (București), M. Nicolau 
(lot B) b. p. I. Alexandru (Ploiești).

PETRE HENȚ

Un aliment al tuturor anotimpurilor

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

Pentru consum la domiciliu se vinde în ambalaje speciale.

PE ECRANE

UN SURÎS ÎN

• Concursul PRONOEXPRES de 
mîine beneficiază, ca și cel precedent, 
de premii suplimentare care vor fi a- 
tribuite posesorilor de bilete SPORT
EXPRES trim. 1/1964 partioipanți la 
acest concurs.

Acordarea cîștigurilor suplimentare 
la concursul PRONOEXPRES de mîine 
se face prin efectuarea unei extrageri 
de cinci numere din 49, pe trei cate
gorii; pe lista cîștigurilor suplimentare 
se află motociclete CZ 175 cmc, MZ 
125 cmc, frigidere „Zill", „Saratov" și 
„Fram", televizoare, aparate de radio 
etc.

Participarea la premiile suplimentare 
PRONOEXPRES + SPORTEXPRES 
se face prin înscrierea pe talonul 1 al 
buletinului PRONOEXPRES a cîte u- 
nui număr de bilet SPORTEXPRES 
(pentru fiecare variantă PRONOEX
PRES). La acordarea cîștigurilor su
plimentare participă și variantele com
binate zecimale, treeîndu-se atîtea nu
mere de bilete SPORTEXPRES cîte va
riante întregi reprezintă varianta com
binată PRONOEXPRES.

Astăzi este ultima zi în care mai pu
teți depune buletinele pentru concursul 
PRONOEXPRES de mîine.-

• Cu ocazia turneului de juniori 
UEFA care va avea loc anul acesta în 
Olanda se organizează un concurs su
plimentar PRONOSPORT în care apar 
opt meciuri din seriile turneului și pa
tru dintre cele mai atractive meciuri 
ale etapei campionatului categoriei A 
din 29 martie.

Depunerea buletinelor la concursul 
suplimentar PRONOSPORT UEFA a 
început de ieri, 16 martie și se poate 
face în continuare pînă miercuri 25 
martie.

Rezultatele întîlnirilor din Turneul 
UEFA cuprinse în program vor fi co
municate în ziua de 26 martie iar cele 
ale întîlnirilor din campionatul catego
riei A la 29 martie. Iată programul con
cursului PRONOSPORT — UEFA i

I. R. P. Romînă — Austria (UEFA)
II. Spania — Belgia (UEFA)

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

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

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

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

XI. UTA — Siderurgistul (cat. A)
XII. Steagul roșu — Știința Timiș, (cat. A)

• Programul concursului PRONO
SPORT de la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni cuprinde etapa integrală a cam
pionatului categoriei A (a doua etapă 
a returului), un meci de categoria B 
și patru întîlniri din campionatul ita
lian (divizia A).

Iată programul concursului PRONO
SPORT nr. 12 din 22 martie 1964:

I. UTA — Rapid (cat. A)
II. Steaua — CSMS Iași (cat. A)

III. Dinamo Pitești — Progresul (cat. A)
IV. Crișul — Steagul roșu (cat. A)
V. Siderurgistul — Farul (cat. A)

VI. Dinamo Buc. — Știința Cluj (cat. A)
VII. Știința Timiș. — Petrolul (cat. A)

VIII. Poiana Cîmpina — Met. Tîrg. (cat. B)
IX. Milan — Internazionale (camp, italian)
X. Roma — Bologna (camp, italian)

XI. Bari — Torino (camp, italian)
XII. Juventus — Lazio (camp, italian)

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES nr. II din II.III.1964.

Categoria a IT-a 1 variantă a 19094 
plus 25 000 lei total 44 094 lei; 3 va
riante a 19094 lei

Categoria a Ili-a 30,4 variante a 
2705 lei

Categoria a IV-a 202,3 variante a 
522 lei

Categoria a V-a 747,2 variante a 141 
lei

Categoria a VLa 3985,5 variante a 
36 lei

Report la categoria 1 : 45503 lei
PREMII SUPLIMENTARE

Categoria a li-a 3,1 variante
Categoria a lil-a 23 variante
Atribuirea premiului de 25 000 lei 

se va face prin tragere la sorți a uneia- 
din cele 4 variante de categoria a H-a, 
miercuri 18 III a.c.

Tragerea P R O N O E X P RE S de 
miercuri 18 martie 1964 va avea loc 
la Roman.

Rubrică redactată de Loto-Prono 
sport.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul interbucureștean de fot

bal STEAUA — PROGRESUL șl RAPID — 
DINAMO de mîine de pe stadionul ,23 Au
gust', biletele se găsesc de vînzare la ca
sele obișnuite : sir. Ion Vidu, agenția Pro
nosport cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. 
bd. 6 Martie, stadioanele „23 August', Re
publicii, Dinamo și Giulești. Sînt valabile 
biletele cu seria 30, stadionul „23 August'.

Casele din str. Ion Vidu și Pronosport 
vînd și bilete pentru finalele campionatului 
de hochei pe gheață din 17—22 martie a.c. 
de la patinoarul artificial.
• La bazinul acoperit Floreasca continuă 

cursurile pentru inițierea la înot a copiilor, 
înscrieri și informații la complexul Flo
reasca, telefon 11.64.06.
• Asociațiile sportive pot încheia con

tracte pentru rezervarea de bilete la jocu
rile de fotbal de pe stadioanele .23 Au
gust" și Republicii, adresîndu-se întreprin
derii noastre, str. V. Conta nr. 16, serv, 
manifestații sportive, telefon 11.79.70, in
ter. 116 sau 186.

PLINĂ VARĂ

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



VOLEI
Formațiile Rapid București pe primele locuri în „Cupa R. P. R.“
Sîmbătă și duminică s-au disputat 

.Cupei R.P.R." Iată, pe scurt, relatările 
irezenți la aceste întîlniri:

MASCULIN

PROGRESUL—ȘTIINȚA GALAȚI 
T-l (12-15, 15-10, 15-4, 15-12). Modul 
in care au început partida studenții 
— mult aplaudați de spectatori pentru 
jocul lor modem, cu acțiuni variate, 
ie toată frumusețea — lăsa impresia că 
Mspeții vor' cîștigă meciul. Mingile 
liftate și serviciile plutitoare ale lui 
lorga aduceau multe puncte Științei 
ii creau, în același timp, derută în 
-îndurile formației gazdă. Ca urmare, 
studenții au cîștigat primul set la 12. 
in continuare însă gazdele au început 
să joace la valoarea lor, să-și organi
zeze jocul și să realizeze acțiuni fru- 
noase, finalizate prompt de Chezan (în 
formă bună, mai ales în atac) și Che- 
rebețiu. Revenirea gazdelor n-a mai 
dat posibilitate studenților să joace ca 
n primul set și următoarele trei 
seturi au revenit pe merit voleibaliști
lor de ia Progresul. In genera] a fost 
un meci bun. M. A/ZwLBucurești, a 
contribuit la buna desfășurare a parti
dei prin arbitrajul său Bun.

DINAMO — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
î—1 (15-8, 15-9, 13-15, 15-9). Primele 
schimburi de mingi anunțau o partidă 
nu disputată. S-a tras puternic și e- 
ieace de ambele părți. Și-a spus, însă, 
ruvintul omogenitatea formațiilor, capi
tol care dinamoviștii au fost supe- 
îori. Trebuie spus, însă, fără a diminua 
>rin aceasta din meritele oaspeților, 
tare au opus o dîrză rezistență, că me- 
avL se putea termina, totuși, în trei 
seturi; dar, scăderea jucătorilor de la 
Dinamo în setul al treilea, cînd condu- 
:eau cu 8—1, a permis oaspeților să 
egaleze la 8 și să cîștige. Acest lucru 
irebuie să dea de gîndit jucătorilor 
imamoviști și mai ales lui Păunoiu și 
janciu, care au dovedit multă neserio- 
iitate în joc. Cei mai buni au fost 
lorbeanu, Stoian și Tirlici (Dinamo), 
Matei, Costea (Știința). Arbitrul Af. 
Marcu-București, deși nu a făcut gre- 
ieli care să influențeze rezultatul, a 
ivut multe ezitări în decizii.

C. ALEXF.

MINERUL BIHOR — ȘTIINȚA 
JLUJ 3—0 (11, 14, 10). Partida a 
* făcut prin dinamismul cu care s-a 
jucat. Primele două seturi ar fi putut 
eveni studenților, dacă aceștia erau 
nai atenți, în special în atac. Local- 
licii și-au coordonat bine jocul prin 
Mamooici, care — ajutat de Starinschi 
— a contribuit în mare măsură la rea-
îzarea unei victorii obținute mult mai

5AH
Unirea a dispus la scor 

de Spartac
în a doua rundă din cadrul sfertu- 

ilor de finală ale campionatului repu- 
ilican de șah, care se dispută în Ca- 
ritală, s-au înregistrat în general sco- 
tiri categorice, întîlnirile fiind decise 
naintea zilei de întrerupere.

Astfel, Unirea a întrecut pe Spartac 
su 5—1, învinșii reușind numai două 
remize: GiocîlLea— Ghițescu %—*/ 2, 
/oiculescu—Georgescu 1 —0, Botez— 
Bondoc 1—0, Stanciu—Sutiman . %
Micolau—Polihroniade 1—0, M. Teo- 
iorescu—Simu 1—0. Cu același scor 
s-a încheiat și întîlnirea Electronica— 
I.P.A.C.H., în favoarea primei, bine
înțeles. Progresul a dispus de S.P.R.B. 
» 4—1, o partidă fiind întreruptă: 
rroianesou—Pitpinic 1—0, Pușcașu— 
W Bălanei într., Braunstein—A. Po- 
oescu */ 2—'/2, Bozdoghină—Poenaru 
I—0, Răducanu—Steroiu V2—V2, Des- 
mireanu—Serghie 1—0. Cu relativă u- 
purință și-a asigurat Știința victoria 
In fața formației Filmul 4%—*/ 2 (1): 
Seimeanu—Gheorghiu 0—1. Sama
rian—Țucă 0—1, R. Vasiiescu—Joița 
0—1, Olteanu—Ad. lonescu într., N. 
Samarian—Gogîlea 0—1, Brantsch— 
A Teodorescu ‘/j.

meciurile din cadrul etapei a V-a a 
redactorilor și corespondenților noștri 

greu decît arată scorul. Dela oaspeți 
s-au evidențiat Rednic și Bî/7.

M. DOMIȚIAN — coresp.

RAPID —STEAUA 3-0 (15-7, 15-6, 
15-13). Rapidiștii încep jocul bine și 
superioritatea atacului lor iese în evi
dență de la început. Ei construiesc la 
fileu acțiuni variate și spectaculoase, 
primele două seturi revenindu-le ușor. 
La începutul setului III slăbesc ritmul 
și... Steaua conduce cu 11—6 1 De 
aici jocul devine interesant și frumos. 
Steaua luptă să cîștige setul, iar Rapid 
să refacă din diferență. Jucătorii fe
roviari se mobilizează și Nicolau, Gri- 
gorovici și Plocon — trăgînd necru
țător — realizează puncte 
după puncte, obțin egala- 
rea la 13 și în final o vic
torie meritată. S-au re
marcat : Nicolau, Drăgan, 
Grigorooici de la Rapid. 
Pădureții și Chiriță de la 
Steaua. A arbitrat foarte 
bine C. Florescu.

A. ZAMFIRESCU — 
corespondent

PETROLUL PLOIEȘTI 
— FARUL CONSTANȚA 
3—0 (15—5, 15—12, 15— 
12). Deși a jucat sub va
loarea reală, echipa Pe
trolul a reușit să întreacă 
formația constănțeană. A 
arbitrat N. Tărchilă-Biicu- 
rești.

ION ION si
GH. APOSTOLESCU

corespondenți

FEMININ

PROGRESUL—C.S.M. 
SIBIU 2—3 (16-14, 12-15, 
15-11, 4-15, 9-15). Par
tidă de mare luptă, pur
tată de-a lungul a cinci 
seturi, în care sibiencele 
au învins o echipă, defici
tară în ceea ce privește 
condiția fizică și mișcarea 
în teren. S-au remarcat 
Felicia ■ Vulcu și Grete 
Chiș (C.S.M.) și Ecate- 
rina Rog (Progresul). A 
arbitrat bine N. lonescu

C.P.B. — ȘTIINȚA CLUJ 1-3 
(12-15, 15-8, 11-15, 14-16). întilnirea 
a oferit un volei de o bună calitate. 
Victoria a revenit în mod surprinzător, 
dar pe deplin meritat, echipei Știința. 
Studentele au învins datorită dîrzeniei

FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GLOB
PRIMA ETAPĂ IN CAMPIONATUL 

MAGHIAR

In acest an, campionatul Ungariei 
se desfășoară după sistemul tur-retur 
— în 1964. Duminică s-a desfășurat 
prima etapă a campionatului, care a 
fost destul de săracă în goluri. In cele 
șapte meciuri s-au înscris doar... 7 go
luri. Victoria cea mai clară a obținut-o 
Ujpesti Dozsa, care a învins cu 3—0 
pe Debrețin, în deplasare. Echipa cam
pioană de anul trecut, Gyor, a dispus 
cu 1—0 de Csepel, iar Vasas Buda
pesta a cîștigat cu același scor la 
Diosgydr. Ferencvaros a învins cu
2—0 pe Komlo prin golurile înscrise de 
Albert (cel mai bun de pe teren), în 
timp ce celelalte partide s-au terminat 
cu scoruri albe : Pecsi Dozsa — Hon- 
ved, M.T.K. — Tatabanya și Dorog — 
Szeged.

LEVSKI CONDUCE IN CAMPIONA
TUL BULGARIEI

In etapa a XVII-a din campionatul 
Bulgariei, liderul clasamentului, Levski 
Sofia, a învins pe Spartak Varna cu
2— 0 menținîndu-se în frunte cu 22 p, 
la egalitate cu Slavia Sofia (care are 
însă un golaveraj mai slab) învingă
toare duminică cu 3—1 în fața forma
ției Ț.S.K.A. Cerveno Zname. Alte re
zultate : Marek — Lokomotiv Plovdiv 
1—0, Mlada Gvardia Sliven —• Gorna 
O-reahovița 2—1.

REIMS A ÎNVINS PE LIDERUL 
CAMPIONATULUI 1

Echipa Reims, codașă a clasamentu
lui francez, a obținut o victorie surprin
zătoare în fața fruntașei St. Etienne:
3— I. Se pare că „echipa lui Kopa“ este 
în revenire de formă și ea mai are 
șanse să scape din zona retrogradării. 

și organizării superioare a jocului. De 
notat că în setul IV C.P.B. a condus 
ou 10—6, iar Știința a egalat la 12. 
Intr-un final diamatic, după ce egali
tatea a fost consemnată la 13 și 14, 
Știința cîștigă acest set și o dată cu 
el și întilnirea. S-au remarcat Ana Mo- 
cărui, Doina Potra, Irina Kepert, Doi
na Tărășan (Știința), și Elena Crăciun 
(C.P.B.). Arbitrul N. Rotaru-SVoiu a 
condus cu multe scăpări, fiind nehotă- 
rît în decizii.

GH. C1ORANU — coresp.

DINAMO — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
3—1 (15-2, 13-15, 15-9, 15-5). La 
fluierul arbitrului Victor Voicu, parti- 

Unul din puținele atacuri ale jucătorilor de la 
Steaua in partida cu Rapid

Foto: T. Roibu
București, da a început în evidenta superioritate

a dinamovistelor, care cîștigă ușor pri
mul set. In următorul, ele scad rit
mul și permit studentelor să egaleze si
tuația la seturi. Atacul dinamovist func
ționează din nou bine, tinerele Lucia 
Vanea și Helga Schreiber punctează 
des, în timp ce Știința se apără defec

Celelalte rezultate ale etapei: Bor
deaux — Vallenciennes 0—3, Lyon — 
Strasbourg 1—1, Rouen — Lens 2—0, 
Monaco — Sedan 3—1, Nîmes — Ren
nes 2—1, Angers — Nantes 3—3, Tou
louse — Racing 2—2, Stade Francais 
— Nice 2—2. Clasament: St. Etienne 
32 p., Monaco 30, Lyon 29 p. etc.

ÎN CAMPIONATUL ITALIAN

Cu toate că meciul Bologna — Spăl 
a fost amînat, configurația clasamentu
lui în ce privește situația echipelor 
fruntașe nu s-a schimbat. In frunte se 
află tot Bologna (38 p. cu un meci 
mai puțin) urmată de Internazionale, 
care a învins duminică cu 1—0 pe 
A. S. Roma. Rezultatele etapei: Ata- 
lanta — Lanerossi 2—1, Catania — 
Bari 1—0, Fiorentina — Genoa 2—0, 
Lazio — Messina 0—0, Modena — Mi
lan 0—1, Sampdoria —- Mantova 1—1 
și Torino — Juventus 0—0. Clasament: 
Bologna 38 p., Internazionale 38 p., 
Milan 37 p. etc.

REAL MADRID ARE DOUĂ PUNCTE 
AVANS

Gștigînd cu 1—0 în fața formației 
Murchia, Real Madrid totalizează acum 
35 p., cu două puncte mai mult decît 
principala sa adversară, F. C. Barce
lona. Aceasta din urmă a terminat la 
egalitate cu Oviedo. Pe locul al treilea 
se află Betis, învingătoare duminică cu 
2—0 asupra formației Valladolid. Alte 
rezultate : Espanol — Valencia 2—1, 
Cordoba — Pontevedra 1—0, Elche — 
Atletico Madrid 2—0, Atletico Bilbao — 
Saragosa 1—0, Levante — Sevilla 
1—1. 

tuos, iar în atac trage în blocaj 
sau... afară.

DINU NICOLAU — coresp.

C.S.M. CLUJ —RAPID 0—3 (6, 9, 
11). Jocul a fost la discreția echipei 
bucureștene, care, printr-un atac va
riat și eficace a făcut „mat" întreaga 
echipă locală. S-au remarcat: Sonia 
Colceriu, Daniela lancu, prin jocul din 
linia a doua și Doina Popescu în atac, 
de la Rapid Din formația gazdă doar 
Tineta Teucă a jucat mai bine.

ȘT. TAMAȘ — coresp.

VOINȚA CRAIOVA —FARUL CON
STANȚA 2—3 (15-10, 15-17, 6-15,
15-13, 9-15). Jocul a fost interesant 
datorită evoluției scorului, fiindcă din 
punct de vedere tehnic el nu a cores
puns. Ambele echipe au comis greșeli 
peste greșeli dintre care unele elemen
tare, atît la fileu cît și în linia a doua. 
Cu un plus de experiență, constănțen- 
cele au reușit în final să obțină vic
toria.

V. SANDULESCU - coresp.

In urma rezultatelor înregistrate în 
această etapă, clasamentele „Cupei
R.P.R." se prezintă astfel :

MASCULIN
1. Rapid Buc. 5 5 0 15: 3 10
2. Tractorul Bv. 5 4 1 14: 5 9
3. Dinamo Buc. 5 4 1 14: 7 9
4. Știința Tim. 5 3 2 12: 9 8

5—6. Petrolul Ploiești 5 3 2 11: 9 8
5—6. Progresul Buc. 5 3 2 11: 9 8

7. Minerul Bihor 5 3 2 9:10 8
8. Știința Galați 5 1 4 7:12 6

9—10. Steaua Buc. 5 1 4 7:13 6
9—10. C.S.M.S. Iași 5 1 4 7:13 6

11. Știința Cluj 5 1 4 6:13 6
12. Fătul' C-tanța 5 1 4 4:14 6

FEMININ
1. Rapid București 5 5 0 15: 1 10
2. Dinamo București 5 5 0 15: 4 10
3. Știința Cluj 5 4 1 13: 6 9
4. C.S.M. Sibiu 5 4 1 12: 7 9
5. Știința București 5 3 2 10:10 8
6. C P. București 5 2 3 11:11 7
7. C.S.M. Cluj 6 1 5 4:16 7
8. Progresul Buc. 5 1 4 9:14 6
9. Farul Constanța 5 1 4 8:14 6

10. Voința Craiova 6 0 6 4:18 6

Rezultatele și cronicile meciurilor din 
cadrul campionatului republican, seria 
a 11-a, le vom publica in ziarul nostru 
de joi.

ȘTIRI, REZULTATE

• Joi se dispută la Sofia meciul 
dintre reprezentativele olimpice ale Bul
gariei și Iugoslaviei. Fotbaliștii iugo
slavi alcătuiesc o echipă de o certă 
valoare, datorită faptului că în lotul 
olimpic iugoslav au fost selecționați o 
serie de jucători cunoscuți ca : Zam- 
bata, Skribici, Samardjici, Perușici, 
Belin ș.a.

• In preliminariile olimpice echipa 
olimpică a R. D. Germane a obținut o 
prețioasă victorie în deplasare dispu- 
nînd cu 1—0 de echipa olimpică a O- 
landei. Revanșa va avea loc în R. D. 
Germană.

Ropa in centru... Extrema de la Reims este încadrată de doi jucători In meciul 
pe care echipa sa l-a susținut cu Rouen (0-0)

Pregătiri olimpice • 
pe toate meridianele

RECORD DE BILETE VÎNDUTE 
LA GIMNASTICĂ

Pîna La deschiderea Jocurilor Olim
pice de vară de la Tokio mai sînt încă 
șapte luni, «dar organizatorii știu de 
pe acum care vor fi ramurile spor
tive cele mai populare la Olimpiadă. 
La această concluzie aiu ajuns prin
tr-un sondaj asupra cererilor de bi
lete. Ce,a mai mare cerere s-a înre
gistrat pentru competițiile de gimnas
tică în care sportivii japonezi sînt fa- 
voriții principali. Preferințele publi
cului se îndreaptă apoi spre înot, vo
lei, atletism, judo, iahting, canotaj. 
După cum se vede, japonezii preferă 
cu totul alte discipline decît euro
penii.

REZULTATE EXCELENTE 
LA HALTERE

Tînărul halterofil polonez Borbert 
Ozirnek a depășit recordul mondial 
la categoria 6emimijlocie, ridicînd la 
totalul celor trei stiluri 420.5 kg. Ve
chiul record deținut de japonezul 
Guchi era de 415 kg.

RECORD SUD-AMERICAN 
LA NATAȚJE

în cea de-a doua zi a concursului 
internațional de natație care se des
fășoară în orașul Lima, argentinianul 
Alberto Nicolao a doborît recordul 
sud-american la 200 m fluture în 
2:15,7 și tot el a cîștigat proba de 
100 m liber cu timpul de 56,6.

Alte rezultate : 100 m liber femei : 
Sharon Finneran (S.U.A.) 1:06,l ; 200 
m bras femei : Susan-a Peper (Argen
tina) 3:04,5 ; 100 m spate bărbați : 
Pedro Diaz (Argentina) 1:04,5.

TURNEU PREOLIMPIC DE LUPTE 
CLASICE LA TEHERAN

în capitala Iranului a început un 
turneu pre olimpie de lupte clasice. 
Participă sportivi din Japonia, U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria, Irak, și Iran. în pri
mul tur, la categoria muscă, irania
nul Kamani l-a învins la puncte pe 
sovieticul Lituyme, japonezul Yoshida 
a cîștigat în fața iranianului Abdul 
Hasan. La categoria cocos, Ibrahimov 
(U.R.S.S.) și Fokoda (Japonia) au 
făcut meci nul. La categoria pană, 
iranianul Seif pur a cîștigat în fața 
japonezului Harobaya. Mijlociul japo
nez Sasaky a cîștigat meciul cu luptă
torul sovietic Albul.

REZULTATE VALOROASE 
LA ATLETISM

La Melbourne reprezentativa Aus
traliei la 4x110 yarzi a obținut re
zultatul de 39,9, ceea ce constituie un 
nou record australian. în proba de 
10 000 m, neozeelandezul Bailie s-a 
clasat pe primul Joc cu 29 :24,0 în- 
vigîndu-1 pe recordmanul mondial al 
probei R. Clarke. Pe 1500 Davis (Noua 
Zeelandă) a cîștigat eu 3141,8.

La Cleveland (S.U.A.) Uelses a sărit 
4,99 m la prăjină (concurs de sală).

• în campionatul Austriei s-a dis
putat doar un singur meci: Dornbirn 
— L.A.S.K. 1-1.

• Noul antrenor federal austriac 
este Josef Walter. Acesta a fost ales 
în urma demisiei fostului antrenor fede
ral Karl Decker,

• Datorită timpului nefavorabil în 
Anglia au fost amînate majoritatea me
ciurilor de campionat. Din cele 11 par
tide programate în etapa de sîmbătă 
s-a-u desfășurat doar trei : Chelsea — 
Arsenal 4—2, Everton — Nottingham 
6—1 și Fulham — Liverpool 1—0. In 
clasament conduce Tottenham cu 44 
puncte din 33 meciuri urmată de Ever
ton cu același număr de puncte din 34 
de meciuri.



Revista presei 
de peste hotare

Strălucita victorie pe care echipa reprezentativă de handbal în 7 a țării noastre a obținut-o la campionatele mondiale din Cehoslovacia, stilul 
în care ea și-a întrecut toți adversarii pe care i-a întîlnit, fiind singura formație neînvinsă la cea de a V-a ediție a „mondialelor", au stîmit aprecieri 
unanime în rîndurile specialiștilor prezenți la marea întrecere. Meciurile din turneul final, îndeosebi, s-au ridicat la un înalt nivel, jucătorii reprezen
tativei noastre practicînd un joc de mare valoare tehnică. In rîndurile de mai jos reproducem cîteva din primele comentarii ale presei mondiale despre 
întrecerile de handbal de la Praga.

„L'EQUIPE" : „ROMÎNIA Sl-A 
PĂSTRAT PE MERIT TITLUL 

MONDIAL"

Ziarul „L’Equipe" publică sub sem
nătura trimisului său special la Praga, 
Guy Gaubert, un amplu comentariu 
despre finala campionatului mondial de 
handbal în 7, din care spicuim: „Ro
mâna și-a îndeplinit în mod magnific 
dificila sarcină de a-și păstra titlul de 
campioană mondială. Duminică seara 
ea a reușit să treacă și de ultimul său 
adversar, Suedia, na fără a lupta insă 
din răsputeri, pentru a contracara jocul 
suedezilor in apărare (care au folosit 
sistemul î-ț-J). Echipa romină a rezol
vat in mod magistral problemele ridi
cate de adversarul său, grație unei per
fecte măiestrii a tuturor jucătorilor, care 
au dovedit in mod concludent că alcă
tuiesc în prezent cea mai bună formație 
de handbal in 7 din lume. Deși mulți 
dintre jucătorii romlni au fost marcați 
strașnic de adversari, campioana mon
dială a trecut cu succes dificilul exa
men.. păstrîndu-și pe merit titlul mon
dial".

„DEUTSCHES SPORT ECHO" : 
„O FINALĂ DE CAMPIONAT 
CARE TREBUIE SĂ CONSTI

TUIE PENTRU NOI
UN EXEMPLU"

„înainte de finală, părerea unanimă 
a specialiștilor era că Suedia nu poate 
pune in pericol pe deținătorii titlului 
mondial. De fapt așa a și fost. Ro- 
mînîi au găsit sistemele cele mai va
riate și fericite pentru a anihila pe re- 
numițti trăgători suedezi Karlsson, 
Kaempendhal, Joensson și Kaerrstrom. 
Românii au condus de la început, făcînd 
o adevărată vînătoare de goluri datorită 
teritpo-ului și a stilului variat de ioc 
impus. In minutul 5: 3—0, in minutul 
10: 6—3. în minutul 12: 9—5 etc. Cu 
toate acestea ei n-au avut timp nici o 
secundă „să se culce pe perna victoriei" 
pentru că apărarea romină putea să fie 
surprinsă în orice moment.

47 de goluri într-o finală de cam
pionat mondial constituie o adevărată 
performanță. Ca. de altfel, și sportivita
tea care a caracterizat ambele echipe 
în acest meci. A fost un joc de un înalt 
nivel tehnic — cum de fapt nimeni nu

însemnări, declarații, impresii...
(Urmare din pag. 1) 

tovarășii de muncă și de sport pe care 
fiecare jucător i-a simțit alături în a- 
ceste aproape două săptămîni.

Băieții se pregătesc acum să facă 
o plimbare în oraș. E cea mai fru
moasă . dimineață din cele petrecute 
la Praga. Soarele scaldă turlele ora
șului și apele Vîttavei. Pe stradă mulți 
dintre cei ce umpleau tramvaiul nr. 3, 
în drum spre Sala sporturilor, îi recu
nosc acum și-i salută prietenește pe 
jucătorii noștri.

A fost o zi de adîncă mulțumire, 
de mare bucurie. Am simțit în toate 
aceste discuții nenumăratele aprecieri 
și. cuvinte de laudă adresate jucătorilor 
și antrenorilor romîni, o recunoaștere 
a valorii ridicate a handbalului nostru. 
La aceasta s-a ajuns printr-o muncă 
serioasă și îndelungată, cu contribuția 
antrenorilor echipelor noastre fruntașe, 
sub îndrumarea colegiului central de 
antrenori al F.R H.

Seara, delegația noastră a fost invi

pmrai pentru Mooirim 
fORMVLEI 0t BISPUTARE A C. M.

PRAGA 16 (Agerpres). —
Consiliul de conducere al Federației 

internaționale de handbal s-a întru
nit la Praga sub președinția lui Hans 
Baumann (Elveția) și a propus unele 
modificări in legătură cu organizarea 
campionatelor mondiale. Federația a 
recomandat viitorului congres, care va 
avea loc in septembrie la Budapesta, 
să i« iu discuție următoarele modificări: 
1. La turneul fina! să participe 12 
echipe ta loc de 16. 2. Echipa cam
pioană mondială și echipa țării orga
nizatoare să fie calificate din oficiu; 
3. Campionatele mondiale de handbal 
în 7 șî handbal în 11 să se dispute 
cu regularitate din trei în trei ani.

Pe de altă parte, se recomandă ca 
în anii cînd au loc campionatele mon
diale să nu se desfășoare „Cupa cam
pionilor europeni" la handbal masculin.

Ecouri după victoria handbaliștilor noștri

se aștepta într-o finală — și totodată 
foarte palpitant. Aici, la Praga, s-a dis
putat o finală de handbal așa cum 
am dorit să vedem și care trebuie să 
constituie pentru noi un exemplu".

„BERLINER ZEITUNG" : 
„ROMINII AU AVUT O APĂ

RARE EXCELENTA"

„Victoria Rominiei se datorește, în 
primul rînd, jocului rapid, tehnic, va
riat și modern. Ea a fost echipa care 
a repurtat succesul datorită acestor ca
lități, prin care a stăvilit atacurile 
suedezilor. Suedezii nu au putut să ob
țină a treia victorie în finala campiona
tului mondial, cu toate că au avut cîți- 
va „coloși" în formație, cu o înălțime de 
1,80 m — 1,90 m. In ciuda acestui fapt, 
apărătorii romîni, deși mai puțin inalți, 
au știut să se așeze intr-un sistem de
fensiv excelent și să contracareze a- 
tacurile adversarilor, determinindu-i să 
încerce poarta de la distanță. Atacurile 
romînilor au fost mai periculoase prin 
schimbarea permanentă a mingii și va
rietatea șuturilor trase la poartă. Coor
donatorul jocului și totodată realizato
rul cel mai prețios a fost Ion Mozer, 
înalt de 1,90 m care, de altfel, s-a si
tuat în fruntea clasamentului golgete- 
rilor. El a colaborat excelent cu Virgil 
Hnat. Acest „cuplu" nu și-a „pierdut 
nervii" nici în ultimele minute de joc, 
care au consemnat victoria meritată a 
Rominiei".

CE SCRIU ZIARELE SUEDEZE

STOCKHOLM 16 (de la redacția 
ziarului ldrottsbladet).

Ziarele suedeze care au apărut 
duminică seara și luni dimineața publi
că ample comentarii și cronici despre 
finala campionatului mondial de 
handbal de la Praga Tn unanimitate, 
presa suedeză menționează că echipa 
Rominiei a obținut o victorie pe deplin 
meritată și că, cu acest prilej, hand
balului i s-a făcut o excelentă pro
pagandă.

Ziarul „STOCKHOLM TIDNINGEN" 
scrie printre altele: „Romîniaa jucat 
at it de fantastic incit este imposibil să 
crezi că handbalul poate oferi un 
spectacol mai frumos. Merită aprecia
tă dirzenia și rezistența pe care jucă
torii noștri veterani au opus-o unui 

tată la Ambasada R. P. Romîne, unde 
fiecare sportiv și antrenor a trăit din 
nou cli{>e de mare bucurie.

Apoi, cînd mii de lumini făceau să 
strălucească „Orașul de aur" în ultima 
seară pe care echipa noastră o petrece 
la Praga, în camerele de la „Palace 
Hotel" a începu* * pregătirea... bagaje
lor.

nemarca. 12—9 cu Germania (echipa 
unită), 16—14 cu Norvegia și 9—8 
(după prelungiri) cu Cehoslovacia, in 
finală.

Ediția a V-a: 16—14 cu U.R.S.S., 
18—10 cu Norvegia 36—12 cu Japo
nia. 25—15 cu Danemarca, 16—15 cu 
Cehoslovacia și 25—22 cu Suedia în 
finală.

★

Cel mai bun golaveraj l-a realizat, 
bineînțeles, campioana mondială. Ju
cătorii noștri au marcat 136 de goluri 
(în medie: 22,66 de joc) și au primit 
88 (in medie: 14,66), realizind, dife
rența de 48. In ordine urmează : 2. Ce
hoslovacia 118:81 (4-37); 3. U.R.S.S. 
124:89 (+35): 4. Suedia 1C4:9O
( + 14); 5. RF.G. 96:86 ( + 10); 6. 
Iugoslavia 102:96 (+6).

MOZER — GOLGETERUL CAMPIO
NATULUI MONDIAL

1. MOZER (Romînia) 33 goluri: 2. 
Fenyo (Ungaria) 31 ; 3. Hansen (Da
nemarca) 30; 4. Almqvist (Suedia)
28; 5—6. Terțvadze (U.R.S.S.) și Mil- 
kovtci (Iugoslavia) cîte 26; 7. Javmes- 
tar (Iugoslavia) 25; 8—9. IVANES-

Redacția și administrația: sir. Vaslle Conta or. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72, nr. 1—2, întreprinderea Poligrafică .Iniormația', sir. Brezoianu 23 —25.

Mîine. „Cupa" cuvenita campionilor 
mondiali va ajunge din nou în Bucu- 
reștiul nostru drag.
Praga, 16 martie 1964.

In al 50-lea
Iată un fapt care merită să fie în

scris cu majuscule: finala campiona
tului mondial și strălucita victorie a 
reprezentativei noastre de handbal in 
7 au coincis si cu JUBILEUL A 50 DE 
INTILN1RI INTERNATIONALE SUS
ȚINUTE DE HANDBALIȘTII NOȘ
TRI din februarie 1957 și pînă astăzi!

In aceste 50 de meciuri, disputate 
intr-un interval de 7 ani, echipa țării 
noastre a repurtat 32 de victorii, iar 
4 jocuri le-a terminat la egalitate. Ea 
a marcat, în total 803 goluri, față 
de cele 640 primite.

Un palmares demn de o campioană 
mondială.

★

Bilanțul comportării reprezentativei 
noastre la a V-a ediție a C.M. este 
superior, sub toate aspectele, celui de 
la ediția precedentă (Dortmund. 1961). 
lată, cifric, evoluția echipei noastre 
în R.F.G. și acum tn R.S. Cehoslova
că :

1961 6—5—0—1—89:67 
1964 6—6—0—0—136:88
Și pentr u comparație, iată și rezulta

tele :
Ediția a IV-a : 29—11 cu Japonia, 

8—12 cu Cehoslovacia, 15—13 cu Da- 

adversar atît de puternic. Dar este 
puțin probabil ca in viitorul apropiat 
vreo țară occidentală să poată egala 
cunoștințele romînilor. Cel mai valoros 
lucru din această finală este propa
ganda pe care și-a cistigat-o handba
lul.

Ziarul „DAGENS NYHETER" rela
tează următoarele; „Suedezii au obți
nut medalia de argint în fața unei 
formații care a primii-o pe cea de 
aur. Fiecăruia ce i se cuvine... A fost 
un joc de o rară spectaculozitate pe 
care un pasionat al handbalului nu-l 
vede in fiecare zi".

Același ziar publică declarația jucă
torului KJELE JONSSON, selecționat 
de 111 ori în reprezentativa Suediei: 
„A fost un joc de neuitat. Poale cel 
mai frumos din cariera mea. Mă refer 
la corectitudine, la cunoștințele tehni

FLOAREA HANDBALULUI MONDIAL

De la stingă, de jos in sus : Oțetea, Tale, Bogolea, Gruia, lacob. Redl. Ivă 
tiescu, Mozer. Hnat', Nodea, Bulgara, Costache II. Popescu și Nica 

văznți de Neagu Radulescu

meci campioni mondiali!

ce și tactice etalate cu acest prilej de 
sportivii ambelor echipe. Spun acest 
lucru pentru că în alte meciuri hand
balul se joacă prea „tare".

Ziarul „IDROTTSBLADET" remarcă 
că „rominii au jucat admirabil și au 
învins clar. Să sperăm că in curind 
contactele dintre handbaliștii noștri și 
cei romlni vor fi și mai strinse, pen
tru că în felul acesta noi vom putea 
rămlne printre cele mai bune echipe 
din lume".

Ziarul „AFTONBLADET" publică 
declarația fostului jucător în repre
zentativa Suediei EVERT JUNESSON, 
care în prezent se află împreună cu 
antrenorul Wadmark cu echipa Suediei 
la Praga: „Rominii n-au nici un ju
cător slab. Pentru noi o Infringere la 
trei goluri constituie m ultima instan
ță un mare succes".

Coltul statistic

CU (Romînia) și Zelenov (U.R.S.S.) 
cîte 22; 10—II. Duda (Cehoslovacia) 
și Lubking (R.F.G.) cite 21; 12. Mareș 
(Cehoslovacia) 19; 13—14. J. Petersen 
(Danemarca) și Jonsson (Suedia) cîte 
18; 15—16. Adorjan (Ungaria) și Le
bedev (U.R.S.S.) cîte 17.

Trei jucători au fost golgeterii fina
lei: Mozer, Hnat și suedezul Almqvist. 
care au marcat cile 7 goluri. Patru a 
înscris Jarlenius. cite trei Ivănescu. 
Nodea, Costache II. Carlsson. Kârrst- 
rom, cîte două Jonsson și Kărnpen- 
dahl, cîte unul Gruia, lacob și Arke- 
vall.

Almqvist, Jarlenius și Kărrstrom au 
fost jucătorii de bază ai eehi|>ei Sue
diei, care — in finală — a și aliniat 
formația cea mai bună: Rina, Lind
blom — Arkeoall, Carlsson. Collin, 
Jarlenius, Jonsson, Kărrstrom, Kăm- 
pendahl, Nedvall și Almqoist. Echipa 
noastră: Redl. Tale — Mozer. bă
nesc ti. Hnat. Nodea. Costache II, Oțe
tea, I. Popescu. Gruia și lacob, a fost 
însă, mai bună.

★
Cu victoria obținută la Praga, echipa 

Rominiei a egalat performanța Sue
diei de a cuceri de două ori consecutiv 
titlul de campioană a lumii. (Suedia 
a câștigat în 1954 și 1958).

Știri externe
PARTIZAN BELGRAD A CiȘTf- 
GAT „CUPA CAMPIONILOR

EUROPENI" LA POLO PE APA

Prima ediție a „Cupei campionilor eu-< 
ropeni" la polo pe apă, al cărui turneu 
final s-a desfășurat la Zagreb, a fost 
cîștigată de echipa Partizan Belgrad. 
Sportivii iugoslavi; învingători ta toate 
cele cinci meciuri susținute, au totali-- 
zat 10 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Dinamo Moscova 8 puncte, 
Dinamo Magdeburg 6 puncte, Duisburg 
4 puncte, Canottieri Neapole 2 puncte, 
Legia Varșovia zero puncte.

U.R.S.S. — NORVEGIA LA 
PATINAJ VITEZA

Cel de-al 10-lea meci dintre echi
pele masculine de patinaj viteză alo 
U.R.S.S. și Norvegiei, disputat ta ora
șul Sverdlovsk, s-a încheiat cu scorul 
de 321—222 puncte ta favoarea patina
torilor sovietici. La individual, pe pri
mul loc s-a clasat campionul olimpie 
Ants Antson (U.R.S.S.) — 183,048 
puncte. In proba de 500 ra a învins 
Evgheni Grișin cu timpul de 40,4, nou 
record mondial pentru patinoarele de 
șes.

REZULTATE VALOROASE LA 
CONCURSUL ATLETIC DE 

SALA DE LA LYON
Concursul atletic de sală desfășurat 

la Lyon a fost marcat de cîteva per
formanțe valoroase. Astfel, polonezul 
Czerny a sărit la înălțime 2,15 m, co
echipierul său, Komar, a aruncat greu
tatea 18,42 m, iar francezul Houvion a 
obținut la săritura cu prăjina rezultatul 
de 4,75 m.

Alte rezultate: 60 yarzt Laidebeur 
(Franța) 6,2; 60 yarzi garduri Maz-Za 
(Italia) 7,3; 1000 m Whitton (Anglia) 
2:22.0; 3000 tn Bediaf (Fra.-’lJ>
8:25,4.

CASSIUS CLAY: „FLOYD PAT
TERSON ESTE UN PUGILIST 

SLAB PENTRU MINE...!"_
Campionul mondial de box la cate

goria grea Cassius Clay a refuzat 
oferta de a susține un meci pentru 
titlu cu fostul campion Floyd Patter
son, învins, după cum se știe, de Sormy 
Liston. Clay a declarat că deocamdată 
nu intenționează să-și pună titlul tn 
joc și că, dacă ar face aceasta în nici 
un caz nu l-ar alege pe Patterson, care 
după părerea sa, este un pugilist slab. 
In schimb, Patterson a spus că accep
tă să boxeze cu Clay chiar dacă nu t 
se oferă nici o bursă la acest meci.

Pe de altă parte, se anunță că la un 
recent consult medical, campionul mon
dial Cassius Clay a fost găsit cu ușoa
re traumatisme cerebrale, cauzate pro
babil, de loviturile primite în cei- o» 
tru ani de cînd este profesionist.

SEMIFINALELE IN „CUPA 
„CAMPIONILOR EUROPENI" 

LA BASCHET
Au început semilinatele „Cupei cam

pionilor europeni" la baschet. In. pri
mele meciuri ale competiției masculine, 
O.F.K. Beograd a învins cu 103—94 
(41—45) pe Spartak Brno. La Mi
lano, formația locală Simmenthal a 
învins pe Reat Madrid cu 82—77 după 
ce la pauză spaniolii conduceau cu 
45—41.

In cupa feminină, la Praga. echipa 
sovietică T. T. Riga a întrecut cu 
63—59 (27—34) pe Spartak Praga So
kolova.

SURPRIZE LA CONCURSU
RILE DE SCHI DE LA AARE

Stațiunea de sporturi de iarnă 
A.are din Suedia a găzduit unul din 
ultimele concursuri de schi alpin ale 
acestui sezon. In proba de slalom uriaș 
femei pe primul loc s-a clasat sportiva 
austriacă Edith Zimmermann — 1:50:59

Campioana olimpică Christine 
Goitschel (Franța) a ocupai locul doi. 
la 24 de sutimi. In aceeași probă la 
masculin a terminat victorios france
zul Jean Claude Killy. urmat de aus
triacul Gerhard Nenmng.

PE SCURT
• Tradiționalul ccxicurs „Festivalul 

schiului de la Holtnenkollen" a început 
lingă Oslo cu proba de 15 km bărbați. 
Pe primul loc s-a clasat campionul 
olimpic Eero Maentiurauta care a par
curs distanța în 49-06,4. Suedezul Six- 
ten Jernberg a ocupat locul 2 la dife
rență de 36 secunde. La sărituri spe
ciale, primul loc a fost ocupat de 
Kaukonen, urmat de Engan.

• Orașul Kirov găzduiește campio
natele de patinaj artistic ale U.R.S.S. 
ta proba de perechi titlul a fost cucerit 
de Ludmila Belousova și Oleg Proto- 
popov.

• A 13-a ediție a competiției de 
ciclocros pentru premiul Mai tini a fost 
ciștigată de italianul Renato Longo. ’ 
campionul mondial ta această specia
litate.

(Agerpres)
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