
Zilele trecute am stat de vor
bă cu secretarul asociației spor
tive C.F.R. Timișoara, fostul in
ternațional de fotbal Iosif Co
vaci, și cu președintele secției 
de fotbal, Aurel Zbercea, venîți 
in Capitală pentru diferite tre
buri. Tema discuției noastre s-a 
axat pe cea mai importantă com
petiție la ordinea zilei, SPARTA- 
CH1ADA REPUBLICANA.

Am pus cîtcva întrebări celor 
doi activiști sportivi timișoreni 
referitoare la acțiunile întreprin
se de asociația lor în cadrul 
Spartachiadei.

— Ce ne puteți spune 
despre „startul" sportivi
lor ceferiști în marea com
petiție ?

In asociația noastră întreceri- 
| primei etape s-au deschis cu 
săptămînă mai tîrziu decît data 

irevpzuta în regulament — ne-a 
ăspuns secretarul A.S. C.F.R. 
'imișoarâ. Timpul neprielnic 
entru activitatea în aer liber a

Pc panoul Iruntașilor Iei iiilrcccrco socialistă

...Vestea s-a răspîndit repede 
atelier. Cei mai harnici ma- 

ițeri, cele mai bune echipe și 
■igăzi urmau să primească în 
:ea zi distincțiile acordate 
untașilor în întrecerea socia- 
.tă pe anul 1963.
Printre fruntașele uzinei 
Electromagnetica" din Capitală 

afla și brigada nr. 11, 
isă de Mihai Florea.

acestei brigăzi 
meseria 

din

con- 
Toți 
sînt 
lor, 
plin 

con

îmbrii
Ipăgostiți de 
re au contribuit

desfășurarea in bune 
iuni a procesului tehnologic 

secțiile și atelierele uzinei, 
încă un amănunt: toți sînt 

sionați sportivi. Motiv pentru 
"e sînt cunoscuți în uzină ca 
mînd o „brigadă a sportivi-

In- 
sta-

In urmă cu cîteva luni, pre- 
orii cereau urgent o matriță, 

jurul membrilor brigăzii lui 
hai Florea veniseră și „dele- 
ți“ din secția de asamblat 
itori, care solicitau execuția 
mai grabnică a matriței.

-- Dați zor, sportivilor! 
puiți-vă că sînteți pe 
n !
ii au dat zor. Au terminat 
trița respectivă în jumătate 

timpul ce li se stabilise,
1 un lucru de calitate.
,a fel s-au întîmplat lucrn- 

și cu comanda 2176. Este 
ba de o altă matriță cerută 

atît de urgent. Dar parcă 
nplele s-ar 
rl brigăzii 
eg în care 
.astfel de...

putea opri aici? 
are un registru 
a însemnat zeci 
„urgențe".

Unde mergem?
JOI

HOCHEI : patinoarul „23 
ugust", ora 10: Voința — 
eagul roșu ; ora 17 : 
eaua — Dinamo ; ora 19 : 
iința Buc. — Știința Cluj 
leciuri în campionatul re- 
jblican).
FOTBAL : Stad. Giulești, 
a 16 : Lotul U.E.F.A. — 
trolul Ploiești

VINERI

SCRIMĂ : Sala Giulețti, 
la ora 9 : proba de flo

tă băieți în cadrul cam- 
zmafului republican de ju
ri
TIR : poligonul Dinamo și 
ligonul Tunari, de la ora 
concursul dotat cu „Cupa 
mă verii" 

făcut ca primele concursuri să 
se desfășoare la sporturi de sală. 
Primii care s-au prezentat în 
această competiție de amploare 
au fost luptătorii. De altfel, cele 
mai reușite întreceri s-au orga
nizat pînă acum la sportul lup
telor. Sportivii clasificați la a- 
ceastă ramură sportivă, în nu
măr de aproape 50, au susținut 
o serie de meciuri și spre lauda 
antrenorilor V. Bați și P. Traian, 
ei nu s-au mărginit nurr.ai de a 
participa la concursuri, ci, in 
frunte cu antrenorii, au venit în 
mijlocul începătorilor, care 
întreceau la trîntă, și le-au 
sfaturi tehnice, au oficiat ca 
bitri la meciurile lor.

Dintre ceilalți sportivi ai 
ștri, care au avut un debut pro
mițător în competiție, sînt și vo
leibaliștii. (Interlocutorul nostru 
face o rectificare in sensul că 
este vorba nu despre voleibaliștii 
de la C.F.R., ci despre elevii din 
două școli timișorene patronate 
pe linie sportivă de asociație.

se 
dat 
ar-

no-

r r j

...Orele au trecut și — iată 
— printre cele zece brigăzi dis
tinse cu titlul de fruntașe în în
trecerea socialistă s-a aflat și 
cea condusă de Mihai Florea. 
Cînd li s-a înmînat „Diploma 
de brigadă fruntașă", tovarășii 
lor de muncă i-au aplaudat cu 
căldură.

Dar, să facem și prezentările 
...sportive. Șeful de brigadă 
Mihai Florea este un cunoscut 
jucător de tenis de masă, Ni- 
colae Popa face parte din echipa 
de fotbal a asociației, parti- 

campionatul oră.șe- 
este un bun

de fotbal 
cipantă la 
nesc, Ion Tudor 
voleibalist, Aurel Negrea un în
cercat șahist, Nicolae Tănăsescu, 
component al echipei de hand
bal, Alexandru Zăinescu, înotă
tor, iar Petre Fetea, halterofil și 
atlet. „Mezinul" brigăzii, uce
nicul Ion Crăciun, are aspirații 
de campion la tenis de masă, 
dar nu poate trece deocamdată 
de... șeful brigăzii. Și nu din., 
politețe.

Individual, doi dintre tinerii 
din „brigada sportivilor" au 
fost distinși cu titlul și insigna 
de „Fruntaș in întrecerea socia 
listă pe anul 1963". Sînt Mihai 
Florea, șeful de brigadă și 
Aurel Negrea.

După festivitate, am dorit să-i 
felicităm pe fruntași. Nu i-ain 
mai găsit. Secretarul asociației 
Alexandru Ioan, ne-a comunicat 
că se grăbiseră să plece la an
trenament.

— „Vor să fie primii și în 
sport, ne-a spus el. Spartachiada 
republicană ie oferă un prilej 
minunat".

Succes, băieți I...

AURUL CRIȘAN
corespondent

Atac dinamovUt la poarta Steagului roșu. Acțiunea se va solda cu un nou gol înscris de 
bucureșteni.

(Tale ; G. Tudor)

Voleibaliștii de la C.F.R. nu au 
început încă întrecerile, ei aș
teaptă să se încălzească vremea l 
Oare n-ar putea să joace și ei
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Handbaliștii romîni, campioni ai hi mii, 
s-au înapoiat în patrie

Distincții acordate 
campionilor mondiali

La sediul UCFS a avut loc 
miercuri la amiază festivita
tea înmînării unor înalte dis
tincții sportive, precum și a 
Diplomei de onoare a C.C. al 
U.T.M., jucătorilor echipei re
prezentative de handbal a 
R. P. Romine, campioană 
mondială. Distincțiile au fost 
înmînate de tovarășii Virgil 
Trofin, prim secretar al C.C. 
al U.T.M. și Aurel Duma, pre

ședintele Uniunii de Cultură 
i Fizică și Sport.
J Au primit titlurile de ma
estru emerit al sportului ju
cătorii Cornel Oțelea, Ion Bo- 
golea și Iosif lacob, iar titlul 
de maestru al sportului jucă
torii Virgil Tale, Gheorghe 
Gruia, Cezar Nica și Ion Po
pescu. Ceilalți componenți ai 
echipei sînt deținători ai titlu
lui de maestru emerit al 
sportului din anul 1961, după 
cîștigarea celei de a 4-a ediții 
a campionatului mondial.

Antrenorului loan Kunst- 
Ghermănescu i s-a acordat 1 
titlul de antrenor emerit. 1

Celor 15 componenți ai lo
tului de handbal al R. P. 
Romine li s-a acordat Di
ploma de onoare a C.C. al 
U.T.M. Jucătorilor echipei si j 
antrenorilor I. Kunst - Gher- i 
mănescu, N. Nedef, E. Trofin, ! 
și O. Vlase li s-a inmînat i 
insigna „Merite in activitatea 
sportivă".

(Agerpres)

S-au desfășmat pînă acum 
două etape din cadrul returului 
turneului final al campionatului 
republican de hochei. Intîlnirile 
au fost atractive și de bun ni
vel tehnic,, dintre partidele dis
putate pînă acum distîngîndu-se 
mai ales cea dintre Steaua și 
Știința București care — în ciuda 
scorului de 6—1 înfavoaiea mi
litarilor —>•' a avut o desfășurare 
de adevărat derbi. Iată mai jos 
amănunte asupra meciurilor:

Dinamo București — Steagul 
roșu Brasov 7—0 (2—0, 0—0, 
5—0). Dinamoviștii au cîștigat 
la un scor- mai mare decît în

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

Campionii mondiali după sosire, la aeroportul

Joi 19 martie 1954

zică 
lor, 
teni, 
ofere primul buchetul de flori, 
să dăruiască îmbrățișarea caldă 
sau să întindă mina prieteneas
că. Iar cînd învingătorii, în 
frunte cu căpitanul lor Virgil 
Hnat, și-au făcut apariția, aplau
zele nu au mai contenit.

In sala aeroportului, sportivii 
au fost înlîmpinați de tov. Au
rel Duma, președintele Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, care

și Sport, familiile jucători- 
tovarăși de mutică, prie- 
sportivi. Fiecare dorea să

Turneul final al campionatului de hochei

botaru și Boldescu fără a primi 
vreunul 1 I Scorul final este fixat 
de Bașa în ultimul minut. Pen
tru infracțiunea comisă. Z. Antal 
a fost suspendat pe două etape.

Voința Miercurea Ciuc—Știin
ța Clpj 12—0 (3—0, 5—0, 4—0). 
Lipsită de aportul a trei titulari 
(Cozan II, A. Naghi și I. Antal), 
Știința n-a putut reedita partida 
din tur în fața actualilor cam- 
pioni. Pentru Voința au marcat: 
Fr. Varga (3), Fr. Balint (2), 
Kedves (2), C. Hollo, Andrei 1, 
Szabo II (2) și Tacaci EI.

Steaua—Știința București 6—1 
(0—0, 2—0, 4—1). Cel mai im
portant meci ăl primei zile a 
corespuns pe deplin așteptărilor. 
Deosebit de interesantă a fost 
mai ales prima repriză, în care 
cele două echipe au jucat de Ia

(Continuare in pag. a 2-a)

Pc poligoanele Dinamo și Tunari

PRIMUL MARE CONCURS DE EIR AE ANULUI
Mîine, sîmbătă și duminică, pe 

poligoanele Dinamo și Tunari 
sc desfășoară primul mare con
curs dc tir al anului inter-orașe, 
prin corespondență, „Cupa pri
măverii". La întreceri participă 
și trăgătorii din lotul olimpic.

Iată programul: mîine, de la 
ora 9, |»e poligonul Dinamo — 
armă liberă calibru redus 3x30 
tocuri senioare și juniori, iar pe

4 pagini 25 bani

Băneasa
Foto P. Romoșan

« felicitat pe kandbaliștd pentru 
splendida lor victorie, urîndu-le 
noi succese în muncă și in vi
itoarele întreceri internaționale 
ți arătînd că exemplul lor va 
fi un imbold și pentru ceilalți 
sportivi, de a dovedi conștiincio- 
titate și seriozitate în pregătire, 
de a lupta cu elan și dîrzenie 
pentru a aduce noi succese miș
cării sportive 
tră.

din patria noas-

★
prînz handbaliștii 
cei care au uștep- 
de Nord, g'-upul

Miercuri la 
noștri au fost 
tat, în Gara

| de turiști romîni, acea mină en
tuziastă de oameni care, minut

| de minut, îa partidele decisive,
1 au trăit emoțiile intense și i-au 
' îmbărbătat in drumul lor spre 
victorie. O pildă de modestie și 
recunoștință...

Speranțele scrimei noastre— 
pe planșe!

Aproape MM) de tineri seri* * 
meri din 12 centre ale țării' vor 
fi prezenți în sala Giulești. în- 
copînd de mîine, la finalele cam
pionatelor republicane rezervate 
juniorilor. Printre pretendenții 
la cele patru titluri de cam- 
pTonT se ătflă M, Țiu, C. Moro- 
șan, C. Costescu, !•

Marți, la amiază, un avion al 
TAROM-ului a adus în Capitală 
lotul liandbaliștilor romîni, în
vingători în marea întrecere 
mondială de la Praga.

La aeroportul Băneasa și au 
dat întîlnire sute și sute de iu
bitori ai sportului, dornici să 
vină cu o clipă mai devreme în 
intimpinarea campionilor, a ce
lor care au adus în patrie, pen
tru a doua oară consecutiv, ti
tlul suprem. Printre ei, condu
cători ai Uniunii de Cultură Fi-

tur, dar nu s-au impus decît în 
ultima repriză. Pînă atunci, sco
rul era numai 2—0, prin golurile 
înscrise în minutele 4 și 14 de 
Ciobptaru și Sipoș. A doua parte 
a jocului răn'.îne albă, dar la în
ceputul reprizei a treia Sipoș 
urcă scorul la 3—0. După puțin, 
Z. Antal (Dinamo) îl lovește in
tenționat pe 1. Hollo (Steagul 
roșu) și este eliminat pînă la 
.sfîrșitui meciului, cu drept de în
locuire după 10 minute. Dinamo 
joacă, așadar, 10 minute în infe
rioritate numerică și — parado
xal — marchează în această pe
rioadă 3 golm i, prin Bașa, Cio-

Ana Ene, Marina Stanca, Ecaie- 
rina lencic (floretă)-, M. Fomîno, 
JV, Iștrate, P. Habala (spadă), 
C. Costescii, 1. Laud o iu (sabie).

Federația de specialitate amin
tește, pe această cale, că pre
zentarea finatiștilor la concurs 
(și deci sosirea în București) se 
va face în ajunul desfășurării 
probei respective.

Proba inaugurală a finalelor 
va fi eea de floretă băieți (de 
la ora 9).

poligonul lunari pistol viteză; 
«îmbată pe poligonul Dinamo — 
pistol precizie și pistol sport,, iar 
pe poligonul Tunari talere arun
cate din șanț: duminică pe poli
gonul Dinamo — armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri seniori 
și armă 3x30 focuri junioare iar 
pe poligonul Tunari talere ariuv 
cate din turn,



CONCURS CICLIST DE VERIFICARE

Prin țața ochilor continuă s<? sp 
depe'ie imagini înșirafe pe un fir 
nevăzut : crîmpeip din „filmul" cam
pionatului mondial de handbal. Pro- 
bed>il că și dv. „dragi telespecta
tori" (formulei luată cil împrumut) 
mai închideți, uneori, ochii pentru 
a retrăi momente palpitante din ma
rea întrecere... Televiziunea și-a fă- 
cut încă o dată datoria cu prisosin
ță. Transmisiile pe care ni ie-a asi- 

j garat nu fără vizibile și lăudabile 
• eforturi (înseși scurtele defecțiuni
j tehnice ivite pe parcurs atestă că.

treaba asta nu e de loc simplă și
< ușoară) ne-au dat posibilitatea să 
. fim mereu alături de bravii noștri 
j jucători, să-i îmbărbătăm cu su- 
' fletul, să-i îmbrățișăm cu gîndul- 
j Programul de aproape 9 ore pe care 

postul nostru de televiziune l-a pre
zentat în această memorabilă dumi
nică. justifică totuși numai parțial 
faptul că festivitatea de premiere 
p-a mai apărut pe micile ecrane. Ar 
fi fost cel puțin o relaxare bineme
ritată de miile de telespectatori în-

cordati și cu pumnii sțrinși. peste 70 
de minute (evident, am inclus șt 
pauza...).

Reluarea campionatului de țotbal 
a coincis cu prima (ran știrislf din 
provincie: Clujul ne-a oferit partida 
Știința—Dinamo Pitești, torul, des 
fășurat în bătaia obiectivelor came
relor de luat vederi, n-a jost — e 
drept — de prea bună călit ale. 
Transmisia insă a jost. Operato'i 
mereu atenți la ceea ce se petrece 
pe teren și uneori în tribune, balonul 
niciodată în afara cadrului, imagi
nea clară, luminoasă (mai dată și 
mai luminoasă decît cea de la par
tidele din București). în plus, crai
nicul mai reticent ca altă dată, a e- 
vitat multe sublinieri inutile. Dar nu 
încă pe toate. Un lucru cert: pers
pectiva transmisiilor sportive din 
provincie (după Cluj vor intra pe 
releu și alte orașe) a jost întâmpina
tă cu vădită satisfacție de tele
spectatori.

Marți dupș-amiază a avut loc pri
mul concurs de pregătire cu par
ticiparea loturilor reprezentative ele 
ciclism ale R. P. Romine și R. S. Ce
hoslovace. întrecerea a avut loc pe șo
seaua București — Ploiești, de-a lungul 
a 50 km. Deși vremea a fost rece și 
a bătut vîntul, alergătorii au reușit

tpțuși să realizeze p medie orara bună : 
40,5 km. Pe primul loc s-a clasat 
Constanții! Dumitrescu, care cu puțin 
înainte de sosire s-a detașat de pluton. 
Timpul realizat : 111 14,00. La 6 secun
de a sosit plutonul avînd în frunte pe 
Schejbal (RSC), 1. Braharu, Dolezel 
(RSC), L. Zanoni și I. Stoica.

Rezultate scontate

L. ROȘIANU

in primele două etape 
ale returului

Majoritatea fruntașelor învinse 
în etapa de duminică a seriei a II-a
Duminică s-a desfășurat etapa a 

IlI-a a rețurului campionatului repu
blican, scria a Il-a. S-au înregistrat 
multe surprize : majoritatea fruntașe
lor clasamentelor au părăsit terenul 
învinse, ,

MASCULIN. Olimpiu Buc.—Știința 
Petroșeni 1—3 (12—15, 15—-11, 10—15, 
13—15). Am așteptat această partidă 
cu un justificat interes : evolua pen
tru prima oară în Capitală în acest 
campionat Știința Petroșeni, liderul 
seriei a Ii-a. Studenții au lăsat o fru
moasă impresie. Arma priucipală a

CU AJUTORUL ZIARULUI
10 martie a 
fotbal Rin-

9 In ziarul nostru din 
fost criticat jucătorul de 
gheanit de la Știința Cluj pentru ati
tudinea nesportivă pe care a avut-o in 
meciul cu Carpați Sinaia, unde a lovit 
pe umil din adversari.

în răspunsul pe care l-am piimit dc 
la fotbalistul în cauză, se arată că 
„colegii de echipă, conducerea secției și 
clubului Știința m-au criticat aspru, 
arălîndu-mi prejudiciile pe care astfel 
de abateri le aduc echipei și sportivului 
care Ie comite. Vă scriu cu Convinge
rea că nu voi mai apare în rubricile de 
sport notat cu astfel de gesturi și îmi 
iau angajamentul să jiu unul din jucă
torii exemplu In privința disciplinei pe 
teren".

© „Chimia și... matematica" a fost 
titlul unei „lovituri de pedeapsă" publi
cată recent în șjiar, în care a fost cri
ticată asociația sportivă Chipiia Făgă-

raș că a manifestat dezinteres și a 
întocmit statistici ireale privind parti
ciparea tineretului la prima etapă a 
Spartachiadei de iarnă.

„Materialul critic a jost analizai 
într-o ședință comună a consiliului aso
ciației sportive Chimia, organizației 
U.t.M. și comitetului sindical. S-a a- 
juns la concluzia că cele înserate co
respund realității. .4.S. Chimia și bi
roul organizației U.T.M. n-au acordat 
importanța cuvenită mobilizării tinere
tului la întrecerile Spartachiadei. Ci
frele ireale raportate în dașea de sea
mă statistică se datoresc unei eviden
țe defectuoase pe care a ținut-o consi
liul asociației. Materialul ne-a ajutat 
să descoperim lipsurile și vă încredin
țăm că, în viitor, la întrecerile Spar
tachiadei republicane, ziarul va avea 
prilejul să consemneze succese deose
bite iu activitatea noastră" — ne-a

Preocupări la ( T, R. Timișoara
(Urmare din pag. 1)

noa-

(Urmare din pag. 1)

la egal. După pauză, Steaua in- 
prin Biro și Zografi, dar nu este

în sală ca și elevii ? Intervenția 
stră este huită ca o propunere și secre
tarul asociației ne asigură că ea va fi 
însușită).

— Ce alte concursuri s-au mai 
organizat la asociația dv ?

I
— Tot în cadrul Spartachiadei am 

organizat concursuri pentru trece
rea probei de tir din cadrul „Con
cursului pentru Insigna de po
lisportiv". Printre cei 60 de concu- 
renți au fost și cbmponenți ai lotului 
nostru de fotbal, ne-a spus Iosif Co
vaci. Dintre fotbaliștii care activează 
în campionatul categoriei B, Codrea'nu, 
Talpai, Ghergheli și Mata au obținut 
rezultate foarte bune la tir. Trebuie 
să mai amintim și de disputatele par
tide de șah, la care au luat parte 60 
de jucători din grupele sportive „ex
ploatare", „direcția regională" ctc.

In fine, cîteva cuvinte despre en
tuziasmul celor care practică sportul 

" ~ ~ a găzduit în 
nu mai puțin

altele. Tot eu ocazia întrecerilor Spar
tachiadei vom continua acțiunea în
cepută anul trecut, și anume, organiza
rea unui campionat pentru copiii din 
cartierele orașului. Dorim ca la ter
minarea primei etape a Spartachiadei 
să avem cel puțin 50 de copii selec
ționați pentru echipele noastre.

Pregătirile pentru începerea campio
natului de fotbal din cadrul Sparta
chiadei au început, așa îneît în săptămî- 
na care vine se vor disputa primple me
ciuri. Stadionul C.F.R. va sta la dis
poziția sportivilor noștri două zile pe 
săptămînă, lunea și sîmbăta. Sîntem 
siguri că în aceste zile stadionul va 
fi plin.

— Vă dorim și noi...

popicelor. Arena C.F.R. 
ultimele două săptămîni 
de 6 concursuri DIN NOU EGALITATE

scris consiliul asociației sportive Chi
mia Făgăiaș.

9 „Mai multă . atenție juniorilor" 
așa s-a intitulat articolul apărut în 
ziarul nr. 4399. Printre altele, se arăta 
că antrenorul de handbal E. Fehcrvari, 
de la Clubul spoitiv școlar din Cluj, 
a menținut pe teren un sportiv acciden
tat care a. jucat... intr-un picior, a- 
ce-asta în goană după rezultate ime
diate și în dauna sănătății și instruirii 
juniorilor.

Răspunzînd criticii noastre, Clubul 
sportiv școlar Cluj ne informează că 
cele semnalate corespund rea', (ații. 
Pentru atitudinea manifestată, antreno
rul Fehcrvari a fost sancționat cu 
„mustrare scrisă cu avertisment".

9 Intr-un material se făcea o anali
ză a activității competiționale nesatis
făcătoare la asociația sportivă Petrolul 
din Brașov. Se critica faptul că in anul 
1963 consiliul asociației a organizat 
numai unele concursuri de popice și 
de tir, neglijînd complet celelalte dis- 
cipliiie. Iu continuare, se mai arăta 
că și popicarii se antrenează sau parti
cipă la concursuri pc arena altei aso
ciații sportive pentru care se plătește 
chirie, în timp ce la Petrolul există 
o ©umoasă popicărie dar care a fosi 
transformată intr-lin fel de... garaj.

„Consiliul asociației Petrolul își în
sușește critica și a luat unele măsuri. 
Astfel, au fost reorganizate secțiile de 
șah, patinaj, tenis de masă și comisia 
de turism. De asemenea, s-au luat mă
suri pentru desfășurarea unei activități 
sportive de mase in sezonul de vată, 
iar motocicletele salariaților nu vo.r 
mai fi garate în popicărie. Aceasta va 
fi pusă la dispoziția jucătorilor de po 
pice din rafinăria noastră" — se arată 
în scrisoarea asociației sportive Petrolul 
Brașov.

s Nu de multă vrerile a fost publica! 
articolul „Mai multi boxeri de oaloa'e 
la toate categoriile". In articol se cri
tica faptul că orașul Brăila 
dat în ultima vreme elemente 
re boxului de performanță.

Antrenorii din Brăila au 
scrisoare comună redacției 
scriu că „materialul a fost

fost ata-c-ul, în s-au remarcat Sle-
leu și Cibu, lultimul un jucător cu 
reale posibilități. Olimpia București a 
jucat din nou slab, doar Ciulei și Volf 
s-au ridieat la fțivelul cerințelor. A 
arbitrat bine FI. Anghelescu — Buc. 
(AL. CONST.).

CELELALTE REZULTATE : Dinamo 
Suceqvct—Constructorul Brăila 3—1 
(15—S, 15—12, 12—15, 15—6) I, 
Ștttnîa Brașov—Electroputere Craiova 
3—2 (11—15, 15—4, 13—15, 15—6,
15—4), Înainte Timișoara—lud. Sîrmei 
C. Turvii 3—0 (5, 11, 8), Minerul B. 
Mare — C.S.M. Cluj 3—0 (7, 9, 4). 
Surpriză 1 Gazalele au cîștiga) categoric.

FEMININ. Voința București—Pro
gresul Tîrgoviște 3—l (15—8, 15—9, 
7—15, 15—11). Meci rle slabă factură 
tehnică, îu care ambele echipe au 
comis greșeli, mai ales la primirea 
mingii. (Ch. Cioranu — eoresp.). Par
tizanul roșu Brașov — Metalul Buc. 
3—1 (15—8, 12—15, 15—10, 15—11). 
După un joc bun localnicele au reușit 
să obțină o victorie prețioasă în fața 
fruntașei clasamentului. (T. Marin — 
eoresp.). C.F.R. Timișoara—Corvinul 
Deva 3—2 (2-M5, 15-8, 13—15. 15— 
2.

Iată cum arată clasamentele după 
această etapă :

MASCULIN
Știința Potroșeni 
Cpnstructorul Braga 
C.S.M. Cluj 
Știința Brașov

5. Electroputere Craiova
6. Ind. Sirn-.ei C. TurzH
7. Minerul B. Mare
8. înainte Timișoara 
8. Dinqmo Suceava

10. Olimpia București
FEMININ

1. Metalul București
2. Partizanul ș. Brașov
3. Voința M. Ciuc
4. Progresul Tîrgoviște 
ș, Voința București
6. Corvinul Deva
7. Penicilina Iași
8. C.F.B. Timișoara

Rezultatul meciului

1. 
2.
3.
4.

Penicilina 
M. Ciuc nu a tost omologat.

4

Voința

egal 
scrie , .
sigură de victorie decit in ultima paste 
a întrecerii, cînd obține alte patru go
luri, prin Biro (2), Zografi și SzaholI, 
în timp ce studenții marchează o dată 
prin Ferenczi. Steaua a meritat victo
ria, fără discuție, dar diferența este 
prea mare față de aspectul jocului. De 
altfel, două din golurile militarilor au 
fost realizate în superioritate numerică, 
iar valabilitatea unui alt gol (al patru
lea) este discutabilă. învingătorii au 
avut cei mai buni oameni în Biro, 
Szabo I și Varga. R. U.

în ziua a doua a returului, victorii 
așteptate ale echipelor favorite :

VOINȚA — DINAMO 5-3 (0—1. 
4—1, 1—1). Bucureștenii au opus o 
dîrză rezistență, au condus cu 1—0 
și 2—1 și au ratat numeroase ocazii. 
Voința, cu o echipă mai ir.atuiă, a 
știut să facă față dîrzeniei adversarilor 
și să obțină o victorie muncită. Au ■ 
marcat: Szabo 11 și Fr. Varga cite 2, 
Kedveș și, respectiv, Sipoș, Bașa și 
Varadi.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — STEAGUL 
ROȘU 17—4 (5—2, 5—0, 7—2). Me
ciul a fost la discreția jucătorilor bucu- 
reșteni, care au obținut o victorie fa
cilă. Riposta brașovenilor a fost slabă. 
Punctele au fost înscrise de : Daradici 
(5), Niță (4), Vacar II și Ferenczi - 
(cite 2), Făgăraș, Sufiman, Florescu 
și Gubernii pentru studenți, Papp,
Osvath, Gyorgy și C. Antal pentru
Steagul roșu.

STF.417.4 — ȘTIINȚA CLUJ 10—4 
(3-0, 2-4, 5-0). Cu o formație incom
pletă (fapt care a determinat și rea
pariția pe gheață a antrenorului V. 
Covaci) clujenii nu emiteau pretenții 
la victorie. Steaua, favorita întîlnirii, 
după ce a marcat destul de ușor 3 
goluri și a ratat încă alte ocazii, a 
„redus motoarele" în repriza secundă, 
permițînd adversarilor să echilibreze 
jocul și... scorul a devenit 5—4. In 
ultima parte a întîlnirii, militaiii au 
jucat mult mai bine, mai agresiv, în 
viteză și au mai înscris dc cinci ori. 
Cele 14 goluri au fost realizate de : 
Calamar (5), Tarei (2), Biro, Stefa
nov și Csisțr pentru Steaua, Cazan I 
(2), G. Naghi și Dibetnardo pentru 
Știința.

Vizionați filmul

R. V.

— Ce ne puteți 
proiectțle de viitor?

spline despre

— Consiliul asociației noastrp se 
preocupă intens de organizarea în cele 
mai bune condițiuni a întrecerilor 
Spartachiadei. Vom mobiliza la con
cursuri majoritatea celor 2 400 de mem
bri UCRS. In afară dc sparturile pre
văzute în regulament, vom acprda o 
atciițic și sporturilor cu tradiție la noi, 
ca de pildă, canotajului. Imediat ce 
va permite timpul, vîslașii asociației 
noastre vor ieși pe Bega. Un ah sport 
cu tradiție este fotbalul.

Despre activitatea fotbalistică ce se 
desfășoară la C.F.R. Timișoara, în ca
drul Spartachiadei, np-a vorbit preșe
dintele secției, tovarășul Aurel Zbercea.

— In cadrul Spartachiadei vom. or
ganiza un adevărat campionat — ne 
spunea tov. Zbercea. Sîntem asaltați 
deja cu „cereri" de înscriere din partea 
grupelor sportive care au echipe de 
fotbal. Așa de pildă, vor participa la 
competiție formațiile de la „depoul de 
locomotive", „revizie vagoane", „C.T.", 
uconstrucții", „serviciul medical" și

Intilnirea dc baraj pentru titlul de 
campion pi Capitalei n-a putut fi în
cheiată la epuizarea celor 4 partide pre
văzute inițial. Intr-adevăr, scorul s-a 
menținut egal și după cea de a patra 
confruntare dintre Bondoc și Reicher : 
2—2. Urinează acum ca meciul să con
tinue pînă la pUffla partidă decisă, 
care va desemna și pe deținătorul 
titlului.

în partida a treia, Reicher (cu ne
grele) și-a creat o poziție splidă, re
zultată din apărarea franceză- El a 
pus adversarului probleme strategice 
dificile și acesta — în criză de timp 
— a comis o greșeală pierzînd cu puțin 
îupinte de centralul timpului.

In cea de a patra partidă a fost 
rîndul lui Bondoc să egaleze. Intr-o 
deschidere I Irojnadka, piesele albe con
duse de Rqicher au pcupat poziții mai 
curînd pasive. Bondoc și-a creat doi 
pioni puternici în centru, avansînd pe 
unu.1 din aceștia pînă la penultima 
linie. In poziția de întrerupere, șan
sele lui Reicher erau total compromise, 
el fiind nevoit să ccdyzc la reluare.

A cincea partidă este programată, 
vineri Cu albele joacă Bondoc.

trimis o. 
în caie 
prelucrai, 

în colegiul de antrenori și cei prezenți 
și-au însușit in unanimitate critica fă
cută de ziar. Colegiul de antrenori a 
ligii măsuri concrete pentru îmbinarea 
armonioasă a pregătirii fizice cu cea 
tehnico-tactică pentru toți boxerii avan
sați și tineri. Antrenorii se vor strădui 
să justifice speranțele care se pun în 
fața unui pentru pugilistic de tradiție 
cum este orașul Brăila. Ne angajăm, 
de asemenea, ca la campionatul R.P.R. 
să prezentăm un puternic Rit de ju
niori".

DE LA I. E. B. S.
© Pentru cuplajul de fotbal DINA

MO — ȘTIINȚA CLUJ si STEAUA — 
C.S.M.S." IAȘI din 22.HI.a-c de pe 
stadionul „23 August", biletele se gă
sesc de vînzare la casele obișnuite: 
str. Ion Vidu, agenția Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2, agenția C.C-A, bd. 6 
Martie, stadioanele „23 August", Re
publicii, Dinamo și Giulești.

Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport vînd și bilete pentru jocurile djn 
campionatul R.P.R. de hochei pe ghea
ță de astăzi, sîmbătă și duminică de 
îa patinoarul artificial.

9 Patinoarul artificial este deschis 
săpt-iiiiina aceasta pentru patinajul 
public numai duminică orele 10—13.

ZI
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O producție 
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FOTBAL
loc de cronică la cuplajul de ieri finalele campionatului republican școlar

Iubitorii fotbalului din Capitală au 
mplut ieri pină la refuz tribunele 
adionului „23 August" din Capitală- 
a și firesc, avînd in vedere că e- 
iluau patru echipe bucureștene frun- 
șe ale fotbalului nostru, in rndurile 
rora se numără mulți dintre com- 
inențij loturilor naționale și care du
mica trecută obEnuseră rezultate fa- 
xrabile, în urma unor jocuri pro
batoare.
Din păcate, cuplajului inter-bucureș- 
an de ieri i s-a potrivit insă pro- 
rbu! cu pomul lăudat... La capătul 
lor 180 de minute, ca și in timpul 
sfășurării meciurilor, spectatorii șbau 
ătat dezaprobarea față de jocul prestat 

cele patru formații.
In pofida faptului că dispun de lo
ri valoroase, de antrenori cunoscuți 
de condiții optime de pregătire, că 
pun în ele mari speranțe în ceea 
privește acțiunea de ridicare a caii-. 

Iii fotbalului nostru echipele care 
evoluat ieri au dezamăgit.

Iată de ce socotim util ca în locul 
ișnuitelor cronici să punem in dis- 
ție citeva probleme ridicate de cele 
uă partide. Deși în ultima vreme se 
dea la aceste echipe preocuparea 
ntru un joc de calitate, corespunză- 
r cerințelor actuale, în cuplajul de 
i am asistai la o demonstrație cum 

i trebuie să se joace fotbal.
Cu mici excepții, în cele două 
ceiuri de ieri, și mai ales în al doi- 
i, echipele bucureștene s-au angajat 
Ir-o luptă acerbă pentru puncte, în- 
o încleștare lipsită de orizont, în 
re ricntarea jocului a fost lăsată 

un plan cu totul secundar. In așa 
se desfășurau fazele de joc, incit 

ectatorii se întrebau ce sistem prac- 
ă Steaua, dar Progresul, dar Di- 
mo, dar Rapid? Despre mult discu
lui "sistem cu 4 fundași nu putea fi 
rba, după cum nu se putea desluși 
:i vreun alt sistem. Se juca la în- 
nplare, anapoda, aglomerat, și nu 
dată am văzut apărări de cite 7—8 
meni, sau faze de atac în care ju- 
torul cu mingea nu avea efectiv cui 

paseze (Pavlovici sau FI. Voinea. 
îidă sau Stoicescu. Frățilă sau Pir- 
lab, Ozon sau Dumitriu II). Este 

la sine înțeles că asemenea ca
ri »rau mai frecvente în jocul echl- 
lor care reușiseră să acumuleze un 
recare avantaj. Se pare că in lupta 
ntru puncte este sacrificată însăși 
ncepția despre fotbal.
Să fim bine înțeleși. Federația de 
sort a recomandat conducerilor set
ter de fotbal și antrenorilor să orien-

PROGRESUL — STEAUA
2-1 (2-1)

AU h^ARCAT : Stoicescu (min. 4), Mal- 
euțâ (min. 8) pentru Progresul și Ciei- 
liceanu (prin. 10) pentru Steaua.

ARBITRU : lanis Canelopoulos (Gre
na).

PROGRESUL. : Mîpdrp — Nedelcu, Ivq- 
îescu, Știrbei, Colceriu, lancu, Maf- 
euță, Oaidă, Mateianu, M. Voinea, Ștoi- 
:eșcu.

SȚEAUA : Șuciu (min. 46 Eremia). — 
Seorgescu, Petoscu, Kcszkq, Cojocarii, 
enei (min. 60 Crișan), Constantin, Rak- 
:i, Pavlovici, FI. Voinea, Creiniceanu.

DINAMQ BUCUREȘTI — RAPID 
2—0 (0^0>

AU MARCAT : O. Fppescu (min. 67) 
ii Haidu (min. 90).

ARBITRU : A. Asikh’s — Qreciq.
DINAMO : Datcu — Popa, Nunvreiller 

II, Nunweiller IV, Ștefan, E. Petru, O. 
’opesGu, Pîrcălab, Ene II (min. 64 Țîr- 
tovnicu), Frățilă, Haidu.

RAPID : Andrei — țmpescu, Motroc, 
x. Dan, Gieavu, Jamaischi, N. Geor- 
jescu, Năsturqscu, Duip-itrivi II (min. 
2 I. Ionescu), Ozon, Cadreanu.

CLASAMENTUL DUPĂ
MECIURILE DE I E RI

1. Dinamo Bucureșii 14 9 2 3 32:13 20
2. Progresul 14 8 4 2 29:22 20
3. Petrolul 14 6 4 4 17: 8 16
4. Farul 14 8 0 6 18:18 16
5. Steaua 13 7 1 5 33:23 15
6. Rapid 14 6 3 5 23:25 15
7. Steaaul roșu 14 6 2 6 20:17 14
8. C.S.M.S. 14 6 1 7 20:22 13
9. Crîșul 14 5 3 6 13:21 13
0. U.T.A. 13 5 2 $ 15:17 12
1. Dinamo Pitești 14 5 2 7 14:20 12
2. Știința Cluj 14 5 1 8 18:23 il
3. Știința Timișoara 14 4 1 9 17:24 9
4.Siderurgistul 14 2 2 9 11:27 8

impozionul „Invențiile și inovațiile 
în sprijinul activității sportive64

Astăzi dupp amia.?4, la ora 18, va 
ea loc la sediul UCFS din ștr. Vasile 
>nta nr. 16, în sala de Ia etajul VIII, 
ipozionul „INVENȚIILE SI 1NO- 
kȚllLE IN SPRIJINUL ACT1VITA- 
1 SPORTIVE" organizat de Consiliul 
iințific al UCFS.
or hia etivinful: prof. Nicu Alexe, mg. 

teze echipele spre aplicarea sistemului 
cu patru fundași, dat fiind faptul 
că este un sistem modern, preferat 
de cele mai multe eeh’pe de pe glob. 
S a atras insă atenția că modul de 
așezare a jucătorilor potrivit acestui 
sistem nu este un scop in șipe și 
nici o formulă magică. în stare șă a- 
sigure prin ea însăși succesul. Ca în 
oricare alt sistem și aici se cere în 
primul rind afirmarea personalității și 
spiritului creator ale antrenorului, fie
cărui jucător și echipei în ansamblul 
ei, orice aplicare mecanică, șablonardă 
ducind la compromiterea sistemului. 
Apare cu totul firesc ca aplicarea sis
temului recomandat de federație să se 
facă după o temeinică însușire a lui 
de către fiecare jucător și numai acolo 
unde sînt jucători apți să-1 transpună in 
viață pe teren, repetăm, în mod creator, 
intr-un cuvint, în cadrul echipelor unde 
sînt asigurate condițiile necesare. Este 
vorba așadar despre o recomandare 
orientativă, răminind de datoria fie
cărei secții de fotbal și fiecărui antre
nor să aleagă varianta care se potri
vește cel mai bine echipei, calităților 
jucătorilor respectivi. Altfel, vom avea 
dtra îace cu denaturări ori improvizații 
nedorite, de genul celor din cuplajul de 
ieri. Deci, nu este o regulă obligatorie 
pentru toate echipele să aplice neapărat 
acest sistem.

Jocul confuz, neorientat, practicat 
ieri de echipele bucureștene, a dus la 
oboseala majorității fotbaliștilor, care 
s-au prezentat pe teren cu o pregătire 
fizică bună. Mateianu. Mafteuță, 
Constantin. Jenei, Petru Emit, 

O. Popescu, C. Dan, Dumitriu 11 și 
alții nu mai aveau, la un moment dat, 
putere să lovească sau să ajungă o 
minge, ca să nu mai vorbim de pasele 
date de la adversar la adversar.

O altă constatare negativă a fost 
și slaba eficacitate. Ne referim la două 
aspecte și anume la frecvența șuturilor 
pe poartă și la precizia lor. Sub am
bele aspecte cele 4 echipe s-au pre- 
zentat ieri, cu mici excepții, sub ori
ce critică. Pină in min. 26 de joc, spre 
exemplu, înaintașii echipei Dinamo nu 
trăseseră nici un șut la poartă iar in 
repriza a doua a meciului Steaua— 
Progresul, imprecizia in șut a jucăto
rilor a exasperat pur și simplu. Si
tuații clare de gol au fost ratate in 
mod inadmisibil de El. Voinea, Con
stantin, M. Voinea, Ene II, Frățilă, 
Codreanu, Năsturescu șa. De fapt, in 
cele două meciuri de ieri n-a existat 
decit un singur șuter și acesta nu a fost 
un înaintaș ci un mijlocaș. E vorba 
de Georgescu, singurul jucător care 
arată că a înțeles că scopul final al 
oricărei acțiuni este să tragi la poartă, 
să marchezi.

Se cuvine să-i întrebăm pe antre
norii celor 4 echipe, ca și pe jucători: 
de ce nu se trage la poartă, mult, pu
ternic, precis, din orice poziție? De ce 
ina ntași cu experiență, ca cei de la 
Steaua Dinamo, Progresul și Rapid, 
o dată ajunși in fața careului de 16

ȘTIRI
DUMINICA, DIN NOU CUPLAJ
Meciurile de categoria care vor 

avea loc duminică in Capitală se vor 
disputa în program cuplat pe stadio
nul „23 August" după următorul pro
gram: ora 14,15: Steaua — C.S.M.S.; 
ora 16 : Dinamo — Stiinla Cluj.
LOTUL U.E.F.A. EVOLUEAZĂ AZI 

PE STADIONUL CIULEȘTI
In cadrul pregătirilor pentru turneul 

U.E.F.A., lotul de juniori va întîlni 
azi formația Petrolul Ploiești. Jocul va 
avea loc pe stadionul Ciulești din Ca
pitală cu începere de la ora 16.

De la F. R. F.
Se reamintește comisiilor regionale 

de fotbal și conducerilor secțiilor de 
fotbal ale căror echipe participă la 
competiții republicane — categoria A, 
B, C și. juniori republicani — că legi
timarea de jucători noi pentru toate 
echipele acestor secții se face numai 
de către federație.

T. Lazaride. ing. O. Opri-, antrenor ing. 
P. Cișmigiu, prof. R. Podlalw, ing. C. 
Cismaru și prof. Dumitru Constantin — 
maestru al sportului.

Antrenorii, profesorii de educație fi
zică, medicii sportivi și spojtivii frun
tași din Capitală sînt invitați să ia 
parte. 

metri advers, nu numai că încep să 
dea pase laterale dar chiar ajung să 
trimită mingea înapoi, din ora în om. 
pînă la propriul portar, cum au făcut 
ieri în repetate rînduri.

Ceea ce a impresionat de asemenea 
în mod neplăcut în cuplajul inter- 
bucureștean a fost lipsa de interes, 
indolența chiar manifestată de unii 
jucători, care în unele momente 
nici nu catadicseau să întindă 
piciorul după minge, ba iși mai și 
apostrofau partenerii!, că nu i-șu... 
servit la picior! Asta ca să nu mai 
vorbim de Ion Ionescu care, trimis pe 
teren să împrospăteze atacul Rapidului 
în ultima parte a jocului, se comporta 
ca unul care pină atunci luptase din 
răsputeri, din primul minut ai partidei.

In sfîrșit, ceea ce a nemulțumit ieri 
in egală măsură pe spectatori a fost 
și lipsa de sportivitate care și-a pus 
pecetea pe cele două meciuri. Faul
turile. obstrucțiile de tot felul, 
ca și simulările au abundat. Și dacă 
ne am propune să dăm exemple, pu
țini din cei aproape 50 de fotbaliști 
cșre au evoluat ar lipsi de pe listă.

Se impune ca această stare de lu
cruri să fig analizată cu toată serio
zitatea și simțul de răspundere de că
tre conducerile cluburilor, ale secțiilor 
de fotbal și de către antrenori (și acest 
lucru este valabT pentru toate echipele 
de categoria A), să se ia măsuri ho- 
tărîte, pentru a se curma asemenea 
stări de lucruri, intens'îicîndu-se munca 
de instruire și educare a jucătorilor.

La rîndul ei federația are datoria 
să cheme la ordine secțiile de fotbal 
și pe antrenorii lor, cerîndu-le să pună 
pe prim plan calitatea, lupta sportivă, 
potrivit cerințelor justificate ale ma
selor de iubitori ai sportului și sar
cinilor care stau in fața fotbalului 
nostru.

De asemenea, considerăm necesar ca 
federația să clarifice toate problemele 
legate de orientarea de joc, ajutînd pe 
antrenorii echipelor să o înțeleagă și 
să o aplice in mod creator.

Ne exprimăm convingerea că echi
pele noastre de fotbal nu sint nici ele 
mulțumite de evoluția lor în acest în
ceput de retur și că fiecare antrenor 
și jucător va depune mai multă conș
tiinciozitate și perseverență, mai multă 
tragere de in-imă, pentru remedierea 
acestor lipsuri.

AL. CRISTESCU

Boxerii din lotul olimpic 
iși continua pregătirile

în cadrul pregătirilor pentru pe
rioada competiȚonală care „bate la 
ușă“, pugiliștii din lotul olimpic A 
vor susține sîmbătă seara, la Plo
iești, o nouă gală de verificare.

Preocuparea deosebită a celor doi 
antrenori I. Chiriac și T. Niculescu 
pentru pregătirea la un nivel supe

Începînd cu coucursul P?o«aexpres 
nr. 13 din 25 martie 1964 tragerea Lelo 
Central din 27 martie 1964 și con
cursul Pronosport nr. 13 din 29 martie 
1964, plata premiilor în Capitală se va 
face prin casierii Loto Pronosport 
care vor funcționa în cadrul unor 
agenții proprii de vînzare.

în toate cele opt raioane ale Capi
talei vor funcționa casierii Loto—Pro
nosport. în raioanele Lenin, T. A ladi- 
mirescu și 30 Decembrie vor funcționa 
cîte dcr.iă casierii iar în celelalte cinci 
raioane cîte o casierie.

Plata premiilor se va face la casieria 
din, raionul în care se află agenția la 
care s-a jucat, indiferent dacă dupli
catul sau talonul II considerat câștigă
tor s-a depus la o agenție din alt 
raion.

Particip a nț ii care au jucat la agenții 
din țaioanele Lenin, T. VladimirQseu 
și 30 Decembrie trebuie să indice pen
tru plată una din cele două casierii 
existente în raionul respectiv. Lista cu 
adresele casieriilor Loțo—Proauspoit 
— pe care o publicăm mai jos — șe 
află afișată și în toate agențiile Loto 
Pronosport.

I>lata . premiilor în bani prin casie
riile Loto—Pronosport în Capitală la

0 nonă modalitate de plată a premiilor la sistemele Loto-Prosrosport

• Deși ne apropiem de sfir.șitul lunii 
martie, sezonul de schi cunoaște o bo. 
gafă activitate care angrenează în con
cursuri cu caracter republican majori
tatea schiorilor fruntași. Aceștia vor

| participa în săptămînile următoare la 
o serie de întreceri ce vor fi găzduite 
atît de piftiile din Bucegi cit și’ de 
cele din Poiana Brașov. Cit privește 
condițiile naturale, eie sînt excelente 
deoarece ninsoarea căzută în ultimele 
zile a acoperit pîrtiile cu un strat gros 
de zăpadă.

• Cel mai apropiat eveniment în 
activitatea de primăvară a tinerilor 
schiori este campionatul republican 
școlar, programat pentru sîmbătă și 
duminică la Poiana Brașov, Elevii își 
vor disputa întîietatea în probele alpine 
și de fond.

• Tot la Poiana Brașov se va des
fășura și a doua etapă a „Cupei R.P.R." 
la _ probele de fond. Amintim că după 
prima etapă, disputată la Predeal, în 
fruntea clasamentului se află echipa 
schiorilor de la Dinamo Brașov.

• In Bucegi va avea loc tradiționa
lul concurs dotat cu „Cupa Valea lui 
Carp", în cadrul căruia se vor desfă
șura probele de slalom special și cobo- 
rire.

• Săritorii juniori evidențiați cu pri
lejul campionatelor republicane se află

: de citeva zile la Borșa, unde se antre
nează pe trambulina mare din locali
tate. I. Eros, V. Mărgineanu, N. Bodeanu,
I. Covaci, N. Biriș, V. Cismadia și cei
lalți juniori aflați la Borșa vor parti
cipa la citeva concursuri ce vor fi

Începe turul campionatului republican 
de lupte libere, seria A

Incepînd de duminică și pînă la 
jumătatea lunii iulie, iubitorii spor
tului luptelor vor putea urmări al
ternativ, aproape în fiecare săptă
mână, întrecerile din cadrul cam
pionatului republican pe echipe 
seria A și B. Inaugurarea întreceri
lor o vor face luptătorii de la „libe
re" în orașele București, Tg. Mureș 
și Lugoj, urmând ca săptămîna urmă
toare să înceapă și disputa celor de 
la „clasice".

Luptătorii din întreaga țară s-au 
pregătit temeinic în vederea des

rior a componenților lotului reiese 
atît din găsirea acestui mijloc, deose
bit de util, pentru atingerea formei 
sportive, cit și din buna comportare 
a boxerilor la prima lor ieșire pe 
ring. „Olimpicii" vor susține din 
nou cîte trei reprize cu adversari 
diferiți, din București și Ploiești. .

In București

concursurile și tragerile obișnuite în
cepe, de regulă, în a 8-a zi de la data 
concursului Pronoexpres sau tragerii 
Loto Central și în a 9-a zi de la 
data concursului Pronosport, astfel :

— marți pentru Pronosport ;
— joi pentru Pronoexpres ;
— sîmbătă pentru Loto Central.
Cîștigătorii își vor ridicu premiile 

(indiferent de valoarea lor) numai de 
la casieria din raionul unde au jucat, 
zilnie între orele 10—12 și 15—18.

LISTA CASIERIILOR LOTO PRONO
SPORT DIN CAPITALA

Kuivn Leniu : ag. î—12 Bd. 6 Mar
tie 10 — casieria lfe; ag. 1—13 Șos. 
Alexandriei 6 — casieria 12. Raion T. 
Vladimi-rescn : ag. 2—^16 Moșilor 90 — 
casieria 21 ; ag. 2—14 Dadești 158 — 
casieria 2.2. Raion 30 Oece/ubrie : ag. 
3—18 Aristide Briand 6 — casieria 31; 
ag. 3—19 Griviței 121 — casieria 32. 
Raion 16 Februarie : ag. 4—25 Cobăl- 
cescu 54 —- casieria 41- Raion 23 Au- 
gust : ag. 5—22 Șos- Mihai Bravo Bloc 
E. î — casieria 51.. Raion 1 Mni : ag. 
6—9 Lizeanu — Ștefan cel Mare Bloc 
30 — casieria 61. Raion Nicolae Băl- 
cescu : ag. 7—1 Rahovei 120 — ca

organizate pe această trambulină, a| 
cărei punct critic este de 90 ni.

• A.S. Caraimanul Bușteni a orga
nizat zilele trecute pe Valea Albă un 
reușit concurs la care au participat 
schiori de la A.S. Armata Brașov, Car- 
păți Sinaia, Voința Sinaia și Carai
manul Bușteni. Competiția a' constat 
dintr-o cursă de coborire Încheiată cu 
următoarele rezultate: SENIORI: 1. Gh. 
Bălan (A.S, Armata) 1:15,2; 2, I. Zan- 
gor (A.S. Armata) 1:16,1; 3-4. M. 
Bucur (Carpați) si M. Enache (Carai-, 
mânui) 1:16,9; JUNIORI: 1. N. Moldo- 
veanu (Caraimanul) 1:12,0; 2. Dan 
Cristea (Caraimanul) 1:18,1; 3. Șt. 
Moldoveana (Caraimanul) 1:20,0. Fa
brica de hîrtie Bușteni a oferit primilor 
clasați premii constînd din cupe și echi
pament sportiv. (V. ZBÂRCEA — 
coresp.).

• „Cupa Luceafărul", concurs orga
nizat de clubul sportiv școlar Lucea
fărul Brașov, a întrunit la startul pro
belor 131 concurenți. Iată primii cla
sați: SLALOM SPECIAL BĂIEȚI: 1-2. 
B. Haidu (Luceafărul) și Șt. Manea 
(Victoria Predeal) 73,9; 3. D. Apostol 
(Steagul roșu) 75,0. FETE: 1. Con
stanta Măzgăreanu (Luceafărul) 63,7;
2. Cizela Mores (Luceafărul) 64,3; 3. 
Viorica Vintilă (Victoria) 65,5; COBO
RIRE BĂIEȚI; 1. B. Haidu 58,8; 2. 
D. Apostol 60,5; 3. V. Brenci (Steagul 
roșu) 62,1; FETE: 1. Constanța Măz
găreanu 40,5; 2. Viorica Vintilă 42,8;
3. Rodica Stoian (Luceafărul) 43,1. 
(GH. CORCODEL — coresp.).

chiderii campionatului punînd accent 
deosebit pe însușirea a cît mai mul
tor procedee, pe o pregătire tehni
că și fizică corespunzătoare. Aștep
tăm așadar să asistăm la întreceri 
dinamice și spectaculoase la ambe
le stiluri de luptă, la arbitraje co
respunzătoare, ținînd seama de fap
tul că federația de specialitate a 
organizat recent un cura de perfec
ționare cu toți arbitrii din țară.

Iată echipele care se vor întrece 
în prima etapă a turului campiona
tului republican de lupte libere se
ria A: Progresul Buc., Vagonul Arad, 
Siderurgistul Galați, St. roșu Brașov, 
C.S.M. Reșița, Rapid Buc., Dinamo 
Buc.. A.S.M. Lugoj, Steaua, Mure
șul Tg. Mureș, Rulmentul Brașov și 
C.F.R. Timișoara.

Duminică, cu începere de la ora 
10, în sala Dinamo din Capitală vor 
evolua echipele din grupele I și a 
IlI-a. în prima grupă se vor întrece 
formațiile Progresul, C.SM. Reșița 
și Steaua iar în grupa a treia Si
derurgistul, Dinamo și Rulmentul, 
în grupa a doua, de la Tg. Mureș, 
evoluează Vagonul, Rapid și Mure
șul, iar în grupa a patra, de la 
Lugoj, Steagul roșu, A.S.M. Lugoj 
și C F.R. Timișoara.

sieria 71. Raion Grivița Roșie : ag. 
8—8 Petru Maior 70 — casieria 81.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres nr. 

12 din 18 martie 1964, au iost extrase din 
urnă următoarele numere :

23 25 9 38 2 48
Numere de rezervă : 7 29
Premii suplimentare : 22 27 3 23 13
Fond de premii : 611.546.
Premiul suplimentar de 25.000 lei de la 

concursul nr. 11 din 11 martie 1964, a re
venit participantei Beladi Irina din Oradea.

LOTO CENTRAL
Premiile întregi și sferturi de la tragerea 

Loto-Central din ziua de 13.III.1964.
Premiul suplimentar II : 5 premii întregi 

a 2.928 lei și 3 premii sfert a 732 lei; Cate
goria I : 2 premii întregi a 30.865 lei și 
4 premii sfert a 7.716 lei; Categoria a 11-a: 
8 premii a 8.051 Iei și 14 a 2.012 lei; Ca
tegoria a IlI-a : 34 premii a 2.165 lei și 
35 a 541 lei; Categoria a IV-a: 59 premii 
a 1.295 lei și 50 a 323 lei; Categoria a 
V-a: 85 premii a 830 lei și 106 a 207 lei; 
Categoria a Vl-a: 128 premii a 547 lei 
și 164 a 136 lei; Categoria a VII-a: 183 pre
mii a 391 lei și 214 a 97 iei; Categoria a 
VllI-a: 181 premii a 389 lei și 227 a 97 lei.

Premiile de categoria I au fost cîștigate 
de Năvodaru Nicolaie din Băicoi și Vașile 
Petro din comuna Cățelu București.

Se reportează pentru tragerea din 20 mar
tie 1964*  lei 84.178 la premiul suplimentar I.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



SPRE CASA... FOTBAL PE GLOB
Autobuzul care ne-a adus la aero

portul din I5 aga gonește acum, din 
nou, spre „Cedoc'. Așteptăm șl 
re lungă ne pare această așteptare 1 
— să urcăm, în sfîrșit, treptele scării 
avionului spre care privim prin fe
reastra aerogării. Și, totuși, trebuie 
să mai zăbovim o clipă. Nimeni nu 
se supă ' însă. Fetele de la vamă îi 
roagă oe car.ipionii mondiali să-și 
scrie numele în cartea de aur a aero
portului. Semnează Hnat, Ivănescu, 
Mozer, Oțelea, fiecare, alături de 
pagina pe care descifrez sub o fo
tografie numele celebrei cîntărețe 
Imma Sumak. Ne reamintim episodul, 
mai tîrziu. cînd avionul zbura peste 
perdeaua nori'or

Așadar, spre casă !... Ce sentiment 
minunat. Băieții închid ochii și se 
gîndesc ’ ■ cei dragi, la prieteni, la 
tc larășii de muncă, de sport. Virgil 
Hnat ?i-a afintit privirile spre Cupa 
cuvenită campionilor mondiali. Pe cea 
de a cincea tăbliță so va scrie — din 
nou — numele țării noastre. In față, 
Ivănescu a început o discuție priete
nească cu violoncelistul Radu Aldu- 
lescu. Subiect : jocurile de handbal de 
la.Praga și... concertul de la Berlin. 
Prilej de felicitări Pe unul din fotolii. 
Cornel Oțelea a ațipit și colegii din 
apropiere fac liniște. Pentru ca 
Abaișvili, Rustad, Arnost și ceilalți 
portari să .- :oată de cîteva ori mingea 
din plasă în momente atît de dificile 
pentru echipa noastră, Oțelea a trăit 
ceasuri de jptă epuizantă, o încor
dare-care de-abia acum cunoaște 
destinderea. Știu că la Pardubice și 
Praga, Oțelea a slăbit 4,700 kg. Ma
ri! . victorii nu se cîștigă atît de ușor 
cum cred unii '...

Zburăm la peste 3 000 de metri, 
Gruia ne reamintește de... Aurelian 
Andreescu și băieții îl aplaudă după

„Romînii — fără egal în lume“
_ ALTE COMENTARII DIN PRESA MONDIALĂ DESPRE SUCCESUL HANDBALIȘTILOR NOȘTRI -

Presa internațională continuă să co- 
mcn'eze recenta ediție a campionatului 
mondial de handbal în 7, victoria netă 
realizată de către reprezentativa R. P. 
Romine.

iniilnirea dintre echipele R. P. Ro
mine ,,și Suediei a fost transmisă de 
către,..televiziunea din R. D. Germană 
;.i urmărită cu viu interes de către iu
bitorii. handbalului din această țară. 
Crainicul sportiv al televiziunii din 
RD Ci. a subliniat în nenumărate rin- 
duri , în timpul transmisiei ca și la 
sfirșiăd acesteia, superioritatea evi
dentă a echipei romîne. faptul că ea 
a cîștigat pe merit pentru a doua oară 
titkil mondial. „Echipa romîna — a 
rLclai t crainicul — a desfășurat un 
joc tehnic, modern, a demonstrat o 
uimitoare constanță în ce privește 
forma, fiind singura echipă care a cîș- 
tigal toate întîlnîrile. Ea a obținut 
•s*fel  o victorie meritată".

De q8emeneal ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND44 din 16 martie rela
tează despre victoria handbaliștilor ro-

PENTBU prima oara In istoria Cubei, lo
cuitorii regiunii muntoase Escambray fac 
cunoș*.in,â  în ^r.-^zent cu sportul. Institutul 
național cu ban ■ mtru sport, educație fi
zică și recreare a jlr’jorat un plan potrivit 
căruia in aceasta regiune vor fi construite 
un mare număr de terenuri de sport și 
piste de atlbiism. La sfîrșihil lunii februarie 
în opt din cel? 29 de ferme de stat ale 
regiunii au fost inaugurate asemenea te
renuri.

LA MADRID s-a aflat câ Real este pe 
cale sâ vîn^ă stadionul Santiago Berna- 
beau, în schimbul sumei de 500 milioane 
peseta- Stadionul : urma sâ fie demolat, 
pe locul h .rmînd sâ fie construite imo
bile de câ.*e  mai multe societăți particu
lare. Comenfînd această știre, ziarul pari
zian „L’Humanite" scrie : .Un om bogat con
struiește un stadion nu pentru tineret, ci 
pentru echipa ’ni personala. Real. Cînd a- 
facerea nu mei este rentabila îl vinde pen
tru a fi demolat. Fârâ să dea nimănui so
coteală"

FRANCEZUL Alphonse Halimî, fost cam
pion european și al lumii Ia categoria co
coș, a hoiârît sâ abandoneze boxul. Hali- 
mi, care a împlinit 32 de ani, a cucerit tit
lul de campion mondial la 1 aprilie 1957 
la Paris în fața italianului Mario d’Agata. 
In ultimul sâu meci, disputat la 24 februa- 

la Paris, ei a fost învins la puncte de 
Spaniolul Ramon Casai.

ÎN CURSUL ultimilor ^ase ani echipa 
braziliană de fotbal F. C. Santos, dețină
toare a .itlului neoficial de campioană in
tercontinentală, a susținut 547 de meciuri, 
împărțite după cum urmează : 86 în 1958, 
18 în 19o9; 79 în 1960; 93 în 1961; 80 în 
1962 și 106 în 1963. 

fiecare cîntec. Bucuria este iradiantă.
„Se văd Carpații 1" ...Nici n-am re

ținut cine i-a descoperit primul, prin
tre destrămările albe ale norilor. 
Toată lumea a tăcut. Fețele se lipesc 
de ferestrele avionului. Ce falnici sînt 
Ce pății noștri I Acum a mai rămas o 
oră de zbor. E ora cînd Redl îmi îm
părtășește gîndurile : „Abia aștept 
să-mi văd prietenii, tovarășii de la 
club. Și apoi, voi porni — cu trenul™ 
spre Lugoj, să povestesc părinților 
cum a fost la Praga. Așa am făcut și 
după Dortmund..." E ora cînd antre
norul Ion Kunst - Ghermănescu, pînă 
acum de o deosebită exigență și so
brietate, îmi apare ca un copil fericit 
că a luat zece la teza de matematică. 
Ti arăt lui Hnat fotografia în care 
portarul Vicha îl îmbrățișează în clipa 
cînd jucătorul nostru ridica în sus, în

„Faniilîa* maeștrilor emeriți ai sportului la handbal s-a îmbogățit cu 
incă 3 nume : Iosif Iacob. Ion Bogolea ți Cornel Oțelea.

Foto : I, Mihăică

minî, intr-un amplu articol pe trei co
loane. arătînd că „jucătorii romîni au 
alcătuit, indiscutabil, cea mai buna e- 
chipă a turneului".

Numeroase articole, comentarii, re
portaje despre campionatul mondial de 
'handbal au apărut și în presa ceho
slovacă. In multe dintre acestea re
dactorii de specialitate au cuvinte elo
gioase la adresa echipei campioane 
mondiale. Astfel, ziarul „RUDE PRA- 
VO“ scrie, între altele, că „lupta a 
fost deosebit de spectaculoasă iar jucă
torii romîni s-au impus prin forța și 
puterea lor de șut, precum și printr-o 
excelentă pregătire tehnică", subliniind 
că „meciul final dintre Romînia și Sue
dia a avut, intr-adevăr, un nivel mon
dial. spectatorii beneficiind de posibi
litatea de a urmări un joc perfect, cu 
toate atributele handbalului modern". 
Tn continuare ziarul remarcă că „echi
pa Romîniei și-a apărat cu brio titlul 
cucerit acum trei ani, impresionînd în
deosebi prin ritmul rapid pe care îl

ORGANIZATORUL american William Cox 
a anunțat câ tradiționalul turneu interna
țional de fotbal organizat în S.U.A. va în
cepe anul acesta la 31 mai, cu participa
rea a 10 echipe, împărțite în două grupe. 
In grupa I vor lua parte cite o echipă de 
club din Anglia, Italia, R.F.G., Brazilia și 
Scoția sau Spcuia, iar în grupa a Il-a e- 
chipe din Austria, Portugalia, Grecia, Iu
goslavia și Polonia. Meciurile se vor des

c]a|£|E[îMo|s]c]i|p|
fășura în orașele New York, Los Angeles 
și Chicago. La ediția de anul trecut a tur
neului au asistat 283 743 spectatori, ceea 
ce reprezintă o creștere de 19,2 la sută 
față de anul 1962.

FEDERAȚIA engleză de tenis a anunțat că 
intenționează să propună modificări ale re
gulamentului .Cupei Davis’ cu prilejul în
trunirii comitetului de organizare a aces
tei competiții, programată să aibă loc la 
4 iulie. Principala propunere se referă la 
anularea actualei prevederi prin care de
ținătoarea Cupei (în prezent S.U.A.) par
ticipă direct la finală. Englezii consideră 
că, urmînd exemplul .Cupei campionilor 
europeni’ la fotbal și al altor competiții, 
deținătoarea Cupei trebuie să participe, 
încă din prima etapă, la meciurile elimina
torii. 

sala sporturilor din Praga, Cupa spre 
care au năzuit jucători din alte 15 
țări ale lumii.

Și minutele trec. Ne apropiem de 
București. Deocamdată nu se zăresc 
decît satele unde, ca peste tot în ul
timele zile, aparatele de radio și. te
levizoarele au făcut ca sute de mii de 
oameni să fie alături de marea între
cere a sportivilor noștri.

BUCUREȘTI I
Inimile bat puternic. Prin ferestre 

zărim sutele de oameni care așteptau 
sosirea campionilor mondiali. Cobo- 
rîm. Acum, se văd și mîinile care ne 
fac semne prietenești. Se văd și bu
chetele de flori care aveau să fie dă
ruite învingătorilor.

Am ajuns acasă I

DAN GIRLEȘTEANU

impune de la începutul partidei, ritm în 
care joacă pînă în ultimul minut". Zia
rul menționează ini portantul aport al 
tuturor jucătorilor.

Aprecieri elogioase are și presa' 
iugoslavă. Ziarele „POLITIK.V și 
,,SPORT“ din Belgrad remarcă, după 
finală, că „romîiiîi au demonstrat că 
sînt fără egal în lume44. „POLITIKA" 
scrie despre „jocul extraordinar al 
sportivilor romîni, foarte siguri și ro-1 
buști".

Redactorul de specialitate al ziaru
lui „SPORT" subliniază că „romînii a ui 
demonstrat toată frumusețea handbalu
lui, grație preciziei lor, spiritului o-( 
fensiv și jocului rapid, plin de vioiciu
ne, atît în apărare cit și în atac44. Tn 
continuare ziarul scrie: „Ivănescu.( 
Hnat și colegii lor au arătat toate sub
tilitățile handbalului, formînd catego-i 
ric cea mai bună echipă din lume. De 
asemenea, suedezii au demonstrat mari 
calități și, în mod special, mult... singe’ 
rece".

PARTICIPANȚII la competiția clcllstâ „Tour 
d’Avenir" vor purta asupra tor o plăcuță 
pe care va fi trecută grupa de singe a 
fiecăruia. S-au luat aceste măsuri pentru 
a nu se ajunge la situația de anul trecut 
cînd ciclistul spaniol Sanchez s-a acciden
tat și a pierdut toarte mult singe pînă ce 
s-a putut stabili grupa lui de sînge.

O PARTE din spoiturile din cadrul Jocu
rilor Olimpice sînt complet necunoscute 

marii majorități a americanilor. Tipic este 
rezultatul unei anchete care a avut loc de 
curînd. Numai cîteva sute de experți spor
tivi știau că la J.O. de iarnă se concurează 
la probele de săniuțe, iar 98 din 100 de 
persoane cărora li s-a pus întrebarea nu 
aveau nici o idee despre biatlon.

UN IMPOZIT destul de important pe ve
nituri are de plâ’.it cunoscutul fotbalist 
Pele. Fiscul i-a calculat un impozit pe anul 
1963 de 57 milioane de cruzeiros (cca 
50 000 dolari).

PENTRU campionatele mondiale de ho
chei pe gheață din anul 1965, care se vor 
desfășura la Helsinki, au fost propuși de
ocamdată următorii arbitri : Maschio (Ca
nada), Czerny și Pokorny (R.S.C.), Wiking 
(Suedia), Staxovoitov (U.R.S.S.), Olivieri 
(Elveția), Wycisk (Polonia), interesant este 
faptul că n-au fost aleși cei doi arbitri 

ECHIPA OLIMPICA A 1UGOSLA- 
tVIEI, ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA

SOFIA, 15 (de la redacția Naroden 
iSport). — Miercuri seara, la Sofia, 
s-au întîlnit într-uri meci amical echi- 

.pele olimpice ale Iugoslaviei și Bulga
riei. Victoria a revenit echipei iugo
slave cu scorul de 1-0, prin golul mar
cat, în min. 39 de Zambata. Echipa 
'olimpică a Bulgariei a dominat în pri
mele 10 minute, după care oaspeții au 

(preluat inițiativa, fiind superiori din 
punct de vedere tactic și tehnic.

1 Brigada arbitrilor romîni C. Petrea 
(Z. Drăghici și P. Sotir) a condus 
următoarele formații:

’ IUGOSLAVIA: Djurkovici - Belin, 
Cop, Radovici (Skrbici) — Miladi- 
novici, Perusici — Samardjici (Tacaci) 
Zambata. Smailovici, Pirmaier (Nau- 
movici). Cebinaț.

> BULGARIA : Pașolov (Stoianov) — 
Salamanov, Gaganelov. Apostolov — 
P. Dimitrov, Stoinov (Penev), — Ran- 
kov (Zanev), lancewschi, Kotkov, 
Stankov (Haralambiev) Popov.

’ EMIL ANTONOV

DUKLA A ÎNVINS LA DORTMUND

Ieri s-au desfășurat mai multe me- 
iCiuri din cadrul Cupelor europene.

In „Cupa campionilor europeni", 
Borussia Dortmund a întîlnit în meci 
revanșă Dukla Praga. De data aceasta 
a învins Dukla, cu 3—1 (1—0) I
(în primul meci 4—0 pentru Borus- 

'sîa). Astfel, în semifinale s-au. cali
ficat Real Madrid, lnternazioua’e 
Milano, Borussia Dortmund și F. C. 
Zilrich.

i In „Cupa cupelor" s-au desfășurat 
două meciuri din cadrul sferturilor. La 
Romă s-au întîlnit în al treilea meci, 
M.T.K. Budapesta și Fenerbahce 
Istanbul. După o partidă pasionantă, 
M.T.K. a obținut victoria cu 1—0 (0—0, 

'prin golul marcat de Kuti cu 4 minute

Scurte știri externe
• Proba de simplu bărbați din ca

drul turneului internațional de tenis 
de cîmp de la Cairo a fost cîștigată de 
franceaul Pierre Barthes, care l-a în
vins în finală cu 6—4, 1—6, 3—6, 
6—4, 6-—4 pe maghiarul Istvan Gulyas.

în turneul de la Baranquila (Colum
bia), Roy Emerson (Australia) l-a în
trecut în finală cu 8—10, 6—3, 6—2, 
6—1 pe Manuel Santana (Spania).

• Proba de combinata nordică la 
concursul internațional de schi de la 
Holmenkollen s-a terminat cu victoria 
lui Georg Thema (R.F.G.), fost cam
pion olimpic. El a totalizat 469,95 
puncte, fiind urmat de Erwin Fiodor 
(R.P.P.) 445,50 puncte și Arne Larsen 
(Norvegia) 440,61 puncte. Norvegia
nul Tormod Knutsen, care a cîștigat 
la Innsbruck medalia de aur în aceas
tă probă, a ocupat doar locul 6, cu 
426,94 puncte.

• La Șopron și Budapesta s-au dis
putat două întîlniri amicale între se
lecționatele feminine de baschet ale 
R. P. Ungare și Austriei. In ambele 
partide, victoria a revenit sportivelor 
maghiare eu 71—50 și respectiv 77—47.

• Turneul preolimpic de judo, des
fășurat în orașul Gdansk, s-a încheiat 
eu succesul sportivilor sovietici care 
au ocupat locul 1 pe echipe și au cîș-

finlandezi Isotalo și Viitala, care au con
dus meciurile cheie din cadrul turneului 
olimpic de la Innsbruck.

CANADA intenționează sâ organizeze 
campionatele mondiale de ciclism din 1967. 
Pînă atunci urmează să se termine cons
truirea unui velodrom modern cu o capa
citate de 100 000 de locuri, care va fi inau
gurat cu prilejul Expoziției Universale.

LA CAMPIONATELE de schi ale Franței, 
în probei© de slalom s-a remarcat Floren
ce Steurer, în vîrstă de 14 ani. Steurer a 
reușit să depășească multe adversare cu 
experiență și s-a clasat pe locul cinci în 
ambele probe de slalom la senioare, cîș- 
tigîndu-le pe cele rezervate junioarelor.

LA RIO DE JANEIRO a încetat din viață, 
în urma unui accident de automobil, Valde
mar Blatskaucas. El era considerat cel mai 
bun jucător al echipei braziliene de bas
chet, care în 1958 și în 1963 a cîștigat tit
lul de campioană mondială.

CAMPIONATELE naționale de gimnastică 
ale Suediei au fost cîștigate de... japone
zul Kazve Abe, student la Stockholm. Abe 
a totalizat 112 puncte, iar următorul clasat, 
Lindevoll — 108,65 puncte 1

THERESA KOCIS, campioana Iugoslaviei 
la gimnastică, a suferit un grav accident 
de automobil. Tot in urma unui accident 
de automobil se află în spital și Dawn Fra
ser, binecunoscuta înotătoare australiană. 
Pentru o perioada îndelungată Fraser va 
fi nevoitâ sâ-șl întrerupă pregătirile în ve
derea J.O.

CAMPIOANA OLIMPICA Marielle Goit- 
schell a fost aleasă membră de onoare a 
clubului de fotbal F. C. Lyon. 

înainte de. șfîrșit. (In primele clrw. 
partide rezultatele au fost de 2—0 
pentru M.T.K. și 3—1 pentru Fener
bahce).

La Lyon, Olimpique a susținut me
ciul revanșă cu formația S. V. Ham
burg. După ce primul meci s-a termi
nat Ia egalitate (1 — 1), ieri victoria 
a revenit echipei franceze cu 2—0 
(1-0).

In semifinale s-au calificat M.T.K. 
Celtic Glasgow, Lyon și, probabil, 
Manchester United care a cîștigat pri
mul joc cu Sporting Lisabona cu 4—1.

Tragerea la sorți pentru semifinale 
în Cupele europene rezervate echipe
lor de club se va face la 24 martie 
la Amsterdam.

ȘTIRI, REZULTATE

• In preliminariile olimpice, echipa 
Vietnamului de sud a dispus în meci 
revanșă de repiezentativa Iztaelului 
cu 2—0'(în primul meci Izrael cîști- 
gase eu 1—0). In turul următor, Viet
namul de. sud va întîlni Coreea de 
sud.

• Ieri, în campionatul Franței : St. 
Etienne — Sedan 2—1. In clasament, 
St. Etienne 34 p. Monaco 30 p, Lyoi;^ 
29 p (cu un joc in minus).

• Turneul internațional de fotbal,
desfășurat în capitala Boliviei, La Paz, 
a fost cîștigat de formația braziliană 
Botafogo, urmată de Boca Juniors 
(Argentina) și Banik Ostrava (R.S. 
Cehoslovacă). In ultimul meci, Bantk 
Ostrava a învins cu 3—1 echipa 
Strongest din La Paz. . v-

• Echipa Manchester United, cîști- 
gătoarea cupei Angliei în 1963, a fost 
eliminată din semifinala cupei cu 3—1 
de către echipa West Ham United, 
în finală. West Ham va întifnr la 2 
mai formația de categoria a doua 
Preston North End, care a eliminat 
pe Swansea Town cu 2—1.

tigat individual la două categorii de 
greutate. La categoria ușoară a ieșit 
învingător Aron Bogoliubov, la mijlo
cie Wirliholtz (R.D.G.), iar la catego
ria grea Andor Kiknadze (U.R.S.S.).

• Echipele olimpice de hochei pe 
iarbă ale Japoniei și Indiei s-au în
tîlnit într-un meci de verificare- în 
orașul indian Jullund/ur. Meciul s-a ter
minat cu victoria neașteptată a spor
tivilor japonezi la scorul de 2—1 
(0-0).

• Diferite loturi olimpice din Ma
roc, Republica Arabă Unită, Tunisia, 
Liban și Libia au participat la un con
curs în orașul Tripoli. Turneul de fot
bal a fost cîștigat de echipa Libanu
lui, la ciclism au învins sportivii din 
Maroc, la box reprezentanții Republi
cii Arabe Unite, care au cîștigat și tur
neul de baschet, întrecînd în finală 
cu 55—43 echipa Libiei.

9 Campionatele de cros ale U.R.S.S. 
s-au desfășurat în orașul Ujgorod și 
s-au terminat cu rezultate neașteptate. 
Iată cîștigătorii probelor: 14 000 m: 
Nikolai Zutov 43:09,2 ; 5 000 m: Kes- 
tikus O renta 14:24,0; 2 000 m (femei): 
Nina Dorgoleva 7:03,6.

La Leningrad, pe teren acoperit, s-a 
desfășurat un concurs atletic, la care 
au participat membri ai lotului olim
pic. Proba de săritură în înălțime a 
fost cîștigată de Șavlakadze cu 2.10 m, 
Tamara Press a aruncat greutatea la 
16,75 m, E. Mihailov a sărit la triplu 
15,58 m. La acest concurs au fost pre- 
zenți și cîțiva atleți finlandezi. Dintre 
ei a ieșit victorios Koskinen, care a 
parcurs distanța de 3 000 m în 8:47,5.

• în primul tur al „Cupei Davis“ la 
tenis de cîmp (zona asiatică), la Caraci 
s-au întîlnit echipele Indiei și Pakis
tanului. Sportivii indieni au obținut 
vetoria cu 5—0 și s-au calificat în tu
rul doi.

• Cunoscuta echipă uruguayană de 
fotbal Penarol Montevideo va între
prinde un lung turneu în Europa. Pri
mul meci va avea Ioc la 25 martie cu 
formația italiană A.S. Roma. După 
aceea Penarol va juca (pînă la 1 mai) 
în orașele Istanbul, Tel Aviv, Viena, 
Budapesta, Madrid, Miinchen și altele.

• Atletul maghiar Vilmos Varju, 
participi nd la un concurs pe teren aco
perit la Budapesta, a obținut la arun
carea greutății rezultatul de 18,63 m. 
— cea mai bună performanță euro
peană de sală.

( A ger preș)
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