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FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE MICRO- 

MODELE

Germană), Triiunovici, Ivkov și
Parma (R.S.F. Iugoslavia).

Turneul începe la 22 martie.

Salina Slăiiic (regiunea Plo
iești) va găzdui și anul acesta 
finala campionatului republican 
de micromodele. In 
galerie de la 120 m 
azi și inline, se vor 
mai buni constructori de aero- 
modele din țară, (finaliștii con
cursurilor pe regiune). Dintre 
echipele cele mai bune care 
își vor disputa intiietatea amin
tim : reprezentativa orașului 
București, Tg. Mureș, Cluj, Iași 
ș.a.

„CUPA TINERETULUI 
LA RUGBI

O D
0*.

Din viața organizației 
noastre
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frumoasa 
adîncime, 

tntîlni cei
„Cupa tineretului” la rugbi, 

organizată de Clubul sportiv șco
lar, se bucură de un interes 
deosebit. îu primele partide au 
fost consemnate următoarele re
zultate : 
(11-0) ;
ții 6—6 (3—3). Mîine, 
dionul Tineretului (de 
10) : Politehnica—IPCC 
strucții—C.S.S,

C.S.S. — IPCC 20—0 
Politehnica—Construc- 

pe sta- 
la ora 
și Con-

VICTOR CIOCÎLTEA 
A PLECAT LA SARAJEVO

Maestrul internațional Victor 
Ciociitea a părăsit ieri Capitala 
îndreptîndu-se spre Sarajevo 
(R.S.F. Iugoslavia) unde ur
mează să ia parte la marele 
turneu organizat de federația 
iugoslavă de șah. Pe lista invi- 
talilor se găsesc 8 jucători iu
goslavi și 8 din alte țări, prin
tre care marii maeștri Poluga- 
evski (U.R.S.S.), Pacliman (R.S. 
Cehoslovacă), Uhlman (R.D.

O NOUĂ ASOCIAȚIE 
TiVÂ

SPOR-

Zilele trecute a fost constituită 
încă o asociație sportivă pe lin
gă Combinatul siderurgic din 
orașul Galați. Ea cuprinde 65 
membri, salariați ai policlinicii 
din cadrul Combinatului. Pentru 
început, membrii UCFS ai noii 
asociații sportive Sănătatea vor 
activa în secțiile de atletism, vo
lei, șah, popice și tenis de masă.

D. STANC1U, coresp.

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Romînă
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Corespondenții ne scriu despre

întrecerile Spartachiadei republicane
N-a trecut nici o lună de cind în întreaga țară s-a deschis 

prima etapă a marii competiții sportive a anului 1964, SPAR- 
TACHIADA REPUBLICANA. N-a trecut nici o lună și iată că 
tolba poștașului care ne aduce corespondența zilnică este me
reu mai plină de scrisori în care ne sînt relatate amănunte și 
vești din întreceri. Iată cîteva:

PESTE 9 500 DE PARTICI
PANT! ÎN RAIONUL CORABIA

IN RAIONUL TIRGOVIȘTE

★
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DUPĂ BARAJ, M. ȚIU, A CUCERIT TITLUL DE CAMPION 
REPUBLICAN LA FLORETA

în multe din asociațiile spor
tive ale raionului Tîrgoviște au 
avut loc frumoase deschideri 
festive ale Spartachiadei repu
blicane. Astfel, peste 200 de 
membri ai asociației sportive 
Zorile Hăbeni au participat la 
deschiderea festivă a primei edi
ții a Spartachiadei republicane 
în sala căminului cultural din 
comună. Au avut loc demons
trații de gimnastică, tenis de 
masă, șah și trîntă la care și-au 
dat concursul elevii școlii ele

INTERES 
„DRAPELUL

DEOSEBIT LA
ROȘU’ - SIBIU

Vineri, în sala Giulești fiore- 
ti.știi juniori de catcg. I și a II-a 
și-au disputat iutîietatea pentru 
cucerirea titlului de campion re
publican. Seriile au Tost foarte 
disputate, așa îneît, încă de 
la început s-au îmegistrat sur
prize. A RADOCEA (Progr.) și 
GH. LUCIAN (Știința) au ieșit 
din concurs înainte de elimările 
directe.

în urma disputării celor două 
ture dc eliminări directe s-au ca
lificat în turneul final următorii 
trăgători : pentru loeurile 1—4 
C. C'ostescn (C.S.Ș.), P. Filip 
(S.S.E. Ploiești), N. Bejan 
(Progr.) și M. Țiu (C.S.Ș.) ; pen
tru locurile 5—8 I. Lăudoiu, I. 
Budahazi, A. Pongraț și C. MO- 
ROȘANU.

Pentru desemnarea campionu
lui, M. Țiu și C. Costescu, avînd 
fiecare cite două victorii și un 
asalt pierdut, s-au intîlnit din 
nou în baraj. Și de data aceasta, 
Țiu a cîștigat asaltul, cucerind 
și titlul de campion republican. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine : 2. C. Costescu. 
3. P. Filip. 4. N. Bejan. 5. I. 
Lăudoiu. 6. Gh. Budahazi. 
Pongraț. 8. C. Moroșanra.

La juniori cat. a II-a pe locul 
I, cu 3 victorii s-a clasat Tr. 
Constantinescu (S.S.E. Ploiești). 
Azi, de la ora 9, în sala Giu- 
lești se dispută proba de floretă 
junioare.

In fotografie, un aspect din 
asaltul dintre I. Lăudoiu (Plo
iești) și Șt. Weisbuxc (Satu 
Mare).

7. A.

Peste 1000
de la fabrica „Drapelul roșu'" 
din Sibiu și-au exprimat dorința 
de a se întrece In cadrul Spar
tachiadei republicane încă îna
inte ca această competiție să fi 
început. l-am văzut luînd apoi 
parte la deschiderea festivă și 
in concursuri. Voleiul, popicele, 
fotbalul, șahul și turismul au fi
gurat primele pe protocoalele de 
concurs. Să notăm de aseme
nea, sprijinul pe care sportivii 
fruntași au ținut să-l dea 'înce
pătorilor. Ei iși aduc un aport 
însemnat la buna desfășurare a 
întrecerilor. Au trecut doar două 
săptămini de cind a început 
Spartachiada republicană in ora
șul nostru și numărul celor care 
se inscriu pe listele de concurs 
crește cu fiecare zi.

de tineri și tinere

ILIE IONESCU

Pentru zece minute, ani de sănătate
Gimnastică la domiciliu

mentare de 8 ani și tinerii co
lectiviști din localitate. Consiliul 
asociației sportive Zorile Hăbeni, 
și-a propus să realizeze cu pri
lejul întrecerilor Spartachiadei 
150 de purtători ai Insignei de 
polisportiv. Vor fi aiuenajate cu 
acest prilej și noi terenuri de 
volei, handbal, o pistă de atle
tism, gropi de sărituri etc. O 
deschidere festivă foarte reușită 
a avut loc și în sala Căminului 
cultural din satul Lazuri, umle 
au fost prezenți numeroși mem
bri ai asociației sportive Victo
ria Comișani. Consiliul acestei 
asociații sportive și-a luat anga
jamentul ca în cadrul întrecerilor 
Spartachiadei republicane să an
greneze peste 200 de tineri și 
tinere, să înscrie 100 de noi 
membri UCFS și să afilieze la 
federații trei noi secții.

La competițiile sportive din ca
drul Spartachiadei republicane 
au participat pînă acum, în raio
nul Corabia, peste 9 500 de ti
neri și tinere. întrecerile au în
ceput în toate asociațiile sportive 
din raion. Cei mai mulți concu- 
renți s-au înregistrat la gim
nastică, trîntă, tenis de masă și 
șah. Iată și primele asociații e- 
vidențiate : Vădăstrița, Cilieni și 
„Flacăra" Corabia. Vor urma de
sigur multe altele.

.» De pe ring, pe pla
toul de filmare

• Acasă la golgeterul 
de la Fraga.
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M1ȘU AVANU

CORNELIA MAREȘ

★

Pregătiră olimpice 
pe toate meridianele

Pag. a 8-a

Micii fotbaliști ieșeni în întrecere
O competiție binevenită a fost 

organizată la lași, de către sec
ția de fotbal a C.S.M.S., sub în
drumarea comisiei regionale. 
Competiția este dotată cu „Cupa 
claselor 8, 9 și 10“. Concurenți ? 
Elevii școlilor medii ieșene, diti 
aceste clase, (Șc. medii nr. 1, 
2, 3, 5, 8, 7, 8).

întrecerile au început și se des-

iășoară pe terenul „23 August" 
din localitate. Scopul acestei 
competiții este descoperirea și 
selecționarea celor mai talentate 
elemente din mediul școlăresc, 
pentru alcătuirea unor echipe de 
copii și juniori.

Echipele clasate pe locurile I 
vor primi CUPELE claselor res
pective. oferite de C.S.M.S.

MIINE, CUPLAJ FOTBALISTIC IN CAPITALA

Tn sfîrșit, după multe discu
ții, toți din casă a ales-o pe 
Mihaela... responsabil sportiv al 
familiei. I-au dat puteri depline 
și duminică dimineața, pentru 
zece minute. sufrageria s-a 
transformat ad-hoc ta sală de 
gimnastică. Desigur, nimeni nu 
îșt închipuia că micuța „res
ponsabilă sportivă" va fi atlt 
de nelngădiiitoare t

— Bunicule, te rog stinge ți
gara t începe programul 1...

Intr-adevăr, pe micul ecran 
al televizorului au apărut pri
mele secvențe. Un tînăr execu
tă mișcările incluse ta progra
mul de gimnastică la domici
liu. Alintați unul in spatele ce
luilalt, „sportivii" casei repetă 
fără greșeală. S-o lăsăm pe 
Mihaela să supravegheze „dis
ciplina" membrilor familiei și 
să intrăm pentru cîteva clips 
ta studioul televiziunii, pentru 
a-i cunoaște pe realizatorii a- 
cestor utile programe de gim
nastică.

...Pe profesoara Alexandra 
Constantinescu am găsit-o pre
gătind cu un grup de executanți 
viitorul program. Se corectau 
unele mișcări insistindu-se asu
pra ținutei corpului. Vasile Voi-

nea — asistent la catedra de 
gimnastică a Institutului de Cul
tură Fizică lucra atent la exerci
țiile destinate dezvoltării gene
rale a fizicului. La comenzile ins
tructoarei, Eugenia Timon, pro
fesoară de educație fizică la 
Școala medie nr. 5 și Constanța 
Marinescu, studentă in anul [II 
la l.C.F. executau cu corectitu
dine fiecare mișcare.

Profesoara Alexandra Constan- 
tinescu — o interlocutoare a- 
mabilă — ne-a furnizat cîteva 
amănunte interesante:

— „Programele de gimnasti
că la domiciliu sînt realizate fi
nind seama de adaptarea aces
tora la vîrste diferite. In alcă
tuirea exercițiilor folosim ele
mente din mai multe discipline 
sportive: haltere, box, atletism, 
baschet, înot, volei. De la o e- 
misiune la alta, creștem grada
ția exercițiilor. In colectivul 
nostru se poartă acum discuții 
pe tema regiei și a scenografiei, 
deoarece vrem să creăm un ca
dru și mai atrăgător desfășură
rii programului de gimnastică".

...Emisiunea de zece minute 
s-a terminat. ..Sufrageria* intră 
în drepturile ei. Mihaela Nicoa-

ră t.și pregătește temele, iar cei
lalți membri ai familiei se simt 
minunat după întilnirea cu gim
nastica la domiciliu.

PETRE GHEORGHIU

Partidele dintre dinamoviștii bucureșteni și studenții clujeni au prilejuit întotdeauna dispute atrac
tive. Iată o fază care vorbește de la sine. (Citiți în pag. a V-a, amănunte în legătură ou etapa 

de miine)

MINUTELE VICTORIEI.
Peiicula cîștigă, oricum, in 

fața condeiului. Dar, minutele 
marii victorii se cer a fi și po
vestite... De fapt, ele stat mult 
mai multe, nenumărate: adunale 
in luni și luni de muncă titani
că, ce au urmat succesului 
Dortmund, din '61. Ar fi, 
gur, greu să le înșirăm 
mersul. Să cronometrăm, 
dar, numai cîteva din cele 360 
de minute ale drumului spre ti
tlul mondial, un strălucit final 
de recital susținut de băieții 
noștri la Praga.

de la
desi- 
acum 

așa-

★
Cirtd șutul lui Usenko l-a obli

gat pe Mișu Redl să scoată min
gea din plasă și apoi cind n-a 
putui opri ruci șutul lui Lebedev,

am înțeles că avea să urmeze 
un moment decisiv. Era nevoie 
de victoria calmului. O echipă 
ca a noastră nu poate să„cadă" 
la 0—2, chiar dacă — în conti
nuare — „bombele" lui Gruia și 
Mozer se încăpăținează să zgu
duie barele inspiratului Abaișvili. 
Colegii lui Hnat știu să lupte, 
să depășească astfel de momente, 
tot așa cum o fac coechipierii 
lui Horațiu Nicolau sau 
Viorel Mor ar u.

Mi-am notat minutul 
jocul cu echipa Uniunii 
tice. Ivănescu a înscris 
primul nostru punct din acest 
campionat. Joc greu, echilibrat. 
Conduc jucătorii sovietici cu 7-6 
și Țerțvadze iși potrivește min
gea la 7 metri de poarta noas
tră. Redl a utțeles că i se cere

ai Iul

12 din
Sovie- 
atunci

maximum de concentrare. Tabela 
de marcaj a rămas neschimbată. 
A fost și acesta un moment im
portant.

Pauză. Alte minute care au ho- 
tărit prima victorie a echipei 
noastre. Indicațiile tactice le 
„simte" și... Abaișvili. Echipa 
s-a pus bine pe picioare. In pa
tru jucători, tot noi ridicăm sco
rul. Nici impetuosul Mațejinskas, 
nici subtilul Veldre nu i-au putut 
opri pe Nodea să finalizeze fru
moasa acțiune ofensivă realiza
tă de atacul nostru aflat in in
ferioritate numerică. Respirăm 
ușurați. Avantajul pare destul de 
mare. „Desprinderea de adver
sar" — cum o numesc tehnicie
nii — e insă departe. Oțelea ra
tează un 7 metri. îl văd mușcin- 
du-și buzele de ciudă. Mi-a măr-

turisit mai tirziu că l-a încovo
iat o clipă greutatea greșelii. Și 
tocmai atunci a egalat Lebedev I 
Era foarte important acum sd 
luăm, din nou, conducerea, să 
trecem peste „momentul psiho
logic" de care vorbeam /I în
scris — in revanșă — ... Oțelea. 
Drumul spre victorie și-a urmat 
apoi cursul mai liniștit, cu mai 
nu ti ne emoții

★
Ifnat și Svestad schimbă fa

nioane și insigne la mijlocul te
renului. Peste șapte minute con
ducem cu 4—0 in meciul cu nor-

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare ta pag. a 8-a)



început

start la Eicctroaparataj

Din viața organizației noastre

bun la „Rafinorul"

întrecerile primei etape a Spar- 
tachiadei republicane sînt în plină 
desfășurare și în orașul Alexandria. 
Pînă acum, tinerii din asociațiile 
Progresul, Știința, Viitorul etc. s-au 
întrecut la șah, tenis de masă, lupte, 
handbal și alte sporturi. în foto
grafii, aspecte de la întrecerile de 
handbal și lupte susținute de spor
tivii asociației Știința Alexandria.

Foto : I. Mihăică

dat startul în prima etapă a Sparta- 
într-una din marile asociații sportive

Zilele trecute s-a 
chiadei republicane 
din raionul 23 August din Capitală : Electroaparata j. După 
ce secretarul asociației sportive, Gh. Toma, a arătat im
portanța acestei competiții, zeci de tineri și vîrstnici au 
luat parte la primele concursuri, iar alții 
antrenamente pentru a se prezenta cît mai 
la întreceri.

...Sala „constructorului șef“ a fost gazda 
șah. Planșele au fost date la o parte, iar
apărut tablete cu 64 de pătrățele. In jurul lor. nelipsiții 
spectatori și. bineînțeles, comentatori La o masă, con
trolorul de la montaj Radu Marian are ca adversar pe 
strungarul Dezideriu Ceapar, iar la alta, sorții au decis 
să se întîlnească matrițerul Gheorghe Ionescu cu Vasea 
Popescu, muncitor la prese mecanice. Fiecare își apără cu 
dîrzenie șansele pentru a putea participa 
la întreceri.

Pe aleea din fața secției matrîțerie un 
își măsoară forțele ridicînd bara cu două
unii, haltera este ușoară și o ridică de cîteva ori în șir. 
Pentru alții pare de... o tonă. Dar. nimeni nu se supără. 
Pînă la concurs mai sînt cîteva zile și atunci... La acest 
antrenament au luat parte matrițerii Mîțu Nicolae. Tănase 
Constantin. Constantinescu Șerban, Zaharia Victor și alții.

In sala de popice s-au format două echipe care își ve
rifică încă o dată priceperea în lansarea bilelor pe pistele 
arenei. Desigur că în zilele de întreceri ei vor dovedi o 
mai bună îndemînare.

Cu acest prilej am stat de vorbă eu V. Radu, președin
tele consiliului asociației sportive, care ne-a spus că în 
zilele următoare se vor organiza o serie de concursuri 
la tenis de masă, șah, haltere, popice, volei, cros și fotbal.

Portretul săptămînii

Marta Rășchitoru
Patru oameni stăm de vorbă des

pre un al cincilea, care nu-i de 
față, Maria Mierlușcă, secretara or
ganizației de partid, Stela Bogdan, 
președinta comitetului sindical, Cor
nel Atanasiu, președintele asociației 
sportive, și subsemnatul. Cei trei 
îmi spun cuvinte frumoase despre 
persoana care lipsește. De fapt, e 
vorba de o fată : Marta Rășclvitoru. 
Cineva s-a dus s-o cheme, din sec
tor, dar fata n-a venit încă. Peste 
cîteva clipe, însă, ușa 
și în cadrul ei apare 
selă, plină de viață.

— Ce ai mai făcut, 
întîmpină Maria Mierlușcă.

— Eu, răspunde fata zîmbind, 
bine.

se deschide 
o tînără ve-

fată ? — o

au făcut noi 
bine pregătiți

partidelor de 
pe birouri au 

în continuare

grup de tineri 
discuri. Pentru

P. V.

Uite, tovarășul a venit la noi la 
fabrică special pentru tine... Și mi-o 
prezintă.

— Ciți ani ai, Marta ?
— 21.
— Profesiunea ?
— Sortatoare la controlul tehnic 

de calitate din fabrica noastră...
— Ce faci în timpul liber ?
-— La întrebarea aceasta am și 

eu de pus una
--- Mă rog.
— Ce înțelegi dumneata prin timp 

liber ?
— Adică, atunci cînd nu ai nimic 

precis de făcut.
— Așa ceva nu mi se întîmplă. 

Eu am întotdeauna ceva de făcut. 
Dimineața sînt în fabrică, după- 
amiaza — de două ori pe săptă- 
mină — pe terenul de sport. Joc 
handbal. Seara la cursuri. Sint și 
organizatoare de grupă sindicală; 
mai văd apoi cite un film... Deci ? 

Cum intri pe poarta Rafinăriei Plo
iești te întîmpină un mare panou de 
sticlă destinat propagandei sportive. 
Vezi aici afișul Spartachiadei republi
cane, al „Concursului pentru Insigna 
de polisportiv", graficul concursurilor, 
rezultatele obținute de sportivii rafină
riei etc. Consiliul asociației sportive 
(președinte tov. Gheorghe Constanti
nescu) se îngrijește ca toate compe
tițiile la care urmează să participe 
sportivii să fie cunoscute din timp. De 
altfel, sportul este popularizat nu nu
mai la panoul amintit mai sus, ci... 
peste tot; în secții și ateliere, la ga
zeta de perete, pe bazele sportive, la 
club, în toate locurile larg frecventate

„Afișele pe care le-ați văzut în în-

Goț, în 
fileu In 
ascultat, 
raională

Paletele" din Șimleu...
Le-am cunoscut într-o zi. cînd umbrele înserării înce

pură să aprindă luminile orașului. Se aflau în sala clubului 
„Cooperatorul", la obișnuitul lor antrenament „în noc
turnă".

Prima „paletă" : instructorul voluntar Ștefan Miche. Are 
23 de ani și este mecanic de întreținere la întreprinderea 
de panificație. Posedă categoria a Il-a de clasificare și-i 
place să se ocupe de pregătirea tinerilor jucători din 
asociațiile sportive ale orașului.

A doua „paletă" : asistenta farmacistă Eva 
vîrstă de 20 de ani. Intr-o vreme s-a depărtat de 
toamna trecută Miche a sfătuit-o să revină. Ea l-a 
Din nou pregătire. Deocamdată numai campioană
în Spartachiada de iarnă. Dar Eva speră să ajungă în vară 
la București pe aripile marii competiții și să obțină cate
goria a Il-a de clasificare.

Alte „palete"; zugravul I. Mercaș (18 ani, locul secund 
în campionatul raional) care se pregătește să-și ia în 
întrecerile din cadrul Spartachiadei republicane norma pen
tru categoria a HI-a de clasificare ; Elisabeta Varga (21 
de ani, secretară la Școala medie, campioană raională în 
1962 și 1963) și tractoristul G. Arcadie (16 ani, locul II 
la etapa raională a Spartachiadei de iarnă) care și-au 
propus și ei să obțină categoria a IIl-a.

Din convorbirea avută cu instructorul voluntar Ștefan 
Miche am înțeles că el 
măr al „paletelor".

— „Ne-am propus să 
de tenis de masă pînă
chiadei republicane. Sîntem convinși că 
mulți tineri talentați pe care să-i atragem 
pregătiri conștiincioase. Spartachiada va 
prilej".

consideră foarte mic actualul nu-

organizăm cît mai multe întreceri 
la sfîrșitul primei etape a Sparta- 

vom descoperi 
făgașul unei 
un minunat

pe 
fi

H. CRISTEA

care 
care

sînt 
înscriu

— Să vorbim despre handbal. 
Știți, sînt de la „Sportu..."

— Sînt jucătoare și antrenoare... 
mai bine zis instructoare voluntară.

— Acum ultima întrebare : 
este cea mai mare dorință pe 
o nutrești ?

— Să termin școala medie, 
în clasa a IX-a, și să mă 
la Institut, pentru a deveni ingineră. ■ 
Aceasta, pe de o parte ; iar pe de 
altă parte să ajungem cu echipa 
noastră de handbal in 7 în catego
ria A. Elemente avem : 750 de
fete de la noi din fabrică. Toate 
au șanse să devină... „titulare", în 
prima formație. Grozav de fericită 
aș fi ca într-o zi să văd în clasa
mentul echipelor de categorie A 
numele asociației noastre: Moldova 
Tricotaje-Iași. Asociația 
aceeași denumire ca și 
noastră la care ținem toți.

...Pe stradă, mă gîndesc 
propusesem să fac un portret al in
structoarei voluntare Marta Rășchi-

poartă 
fabrica

că îmi

președintele 
sint singu- 
tineretul în 
propagandă

treprindere — ne spunea 
asociației Rafinorul —- nu 
rele mijloace de a atrage 
întrecere. Baza muncii de 
sportivă la noi o constituie legătura 
consiliului asociației cu largul activ 
sportiv, cu cei 17 organizatori de gru
pe sportive, cu secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M., cu birourile secțiilor 
pe ramură de sport, cu antrenorii și in
structorii voluntari. Astfel, membrii a- 
sociației noastre pot să cunoască în 
profunzime regulamentul competiției la 
care participă. Așa se întîmplă și cu 
actualele concursuri din cadrul Spar- 
tachiadei republicane, la care primim 
un sprijin concret în această direcție, 
de la cei arătați mai sus"

In dorința de a sublinia și mai mult 
munca colectivă ce se duce la „Rafi
norul" pentru buna desfășurare a între
cerilor Spartachiadei republicane, tova
rășul Gheorghe Constantinescu ne-a 
vorbit despre o serie de activiști spor
tivi de aici, care începind de la pri
mele concursuri au fost... mina dreaptă 
a consiliului. Ni se amintește numele 
organizatorilor de grupe sportive Radu 
Chiru. Petre Balaș. Lucreția Antones
cu, ale unor membri ai birourilor de 
secții ca Andrei Darie (șah), Alfred 
Felner (popice) etc., iar dintre activiș
tii care vor munci de acum înainte ia 
organizarea întrecerilor ce vor avea loc 
în aer liber — fotbal, atletism, volei 
etc. am reținut un nume binecunoscut 
de toți iubitorii sportului din Ploiești. 
Este vorba de fostul fundaș al echipei 
Petrolul, Nicolae Topșa. care muncește 
la rafinărie. După cum ni se spune, 
maestrul sportului N. Topșa nu se măr
ginește numai la a antrena, ca instruc
tor voluntar, formația de fotbal Rafi
norul din campionatul orășenesc, ci 
participă la toate acțiunile întreprinse 
de consiliul asociației. Așa, de pildă, 
el a fost de un real folos în organiza
rea diverselor competiții care au avut 
loc aici în ultimul timp iar acum, în 
cadrul Spartachiadei republicane, va 
coordona „campionatul" celor 10 echi
pe de fotbal din secțiile rafinăriei și va 
sprijini organizarea concursurilor de 
atletism.

Despre începutul întrecerilor Sparta
chiadei republicane la „Rafinorul" vor
besc faptele. Seară de seară, moderna

Pe urinele unor scrisori
Dumitru din Hîrlău, re
ne-a scris că din curio

zitate a trecut pe la terenul de sport. 
Acesta era intr-o stare de nedescris. 
Plasele de la porțile de fotbal au stat 
toată iarna în ploaie și ninsoare, iar 
gardul a... dispărut mai mult de ju
mătate. De această neglijență 
autorul scrisorii — se face 
conducerea asociației sportive 
sul.

Adresîndu-ne consiliului 
UCFS Hîrlău am primit 
răspuns: „Cele sesizate 
realității. Asociația sportivă 
nu a manifestat grijă față

• Mihai 
giunea Iași,

— scria 
vinovată 
Progre

raional 
următorul 
corespund 
Progresul 
de baza 

sportivă și nici consiliul raional UCFS 
nu a tras la răspundere consiliul aso
ciației sus-amintită pentru nepăsarea de 
care a dat dovadă față de bunurile pe 
care le administrează".

Consiliul raional UCFS Hîrlău s-a 
angajat că va depune toate eforturile 
pentru a remedia această stare de lu
cruri. Și cît mai curînd.

• Un grup de tineri din raionul 
Baia de Aramă, regiunea Oltenia a 
trimis redacției noastre o scrisoare în 
care arăta că în comuna Tismana 
există o frumoasă bază sportivă pe care 
însă nu se desfășoară nici un fel de 
activitate din lipsa de preocupare a 
consiliului asociației sportive Locomo-

toru. Renunț. Mai bine redau con
vorbirea pe care am purtat-o

Ceea ce am și făcut

VALENTIN PAUNESCU 

popicărie a asociației este asaltată de 
zeci de iubitori ai acestui sport care se 
întrec în fazele „preliminare" ale eta
pei pe asociație. Concursurile de tenis 
de masă. deși s-au încheiat oficial (cei 
mai buni s-au dovedit a fi lăcătușul 
N. Coca și mecanicul C. Ionescu) con
tinuă de data aceasta fără „miză". La 
fel de solicitate sînt și cele 20 de gar
nituri de șah. Partidele din secțiile „a- 
telierul conducte", „A.M.C.", „birourile 
centrale" etc., sînt cele mai animate. 
Zilele acestea, dacă tinerii de la grupa 
sportivă „atelierul mecanic" se vor ține 
de cuvînt și vor confecționa în orele lor 
libere cele două haltere cu discuri, vor 
intra în concurs și cei care aspiră la 
titlurile de „cei mai puternici oameni 
ai asociației". întrecerile se vor des
fășura la locurile de muncă, după ter
minarea orelor de producție Consiliul 
asociației, deși organizează pentru pri
ma oară un concurs de haltere de ge
nul acesta, este foarte optimist. Așteap
tă o participare masivă. Se bazează pe 
dragostea de sport a muncitorilor din 
rafinărie, a tineretului în special.

In cadrul etapei I a competiției, con
siliul asociației a prevăzut organiza
rea de întreceri în afara sporturilor ară
tate mai sus. la handbal tenis de cîtnp, 
natație și tir

„Cu ajutorul comitetului U.T.M. și al 
sindicatului dorim să mobilizăm la în
treceri majoritatea membrilor UCFS, 
întregul tineret din întreprindere" — 
ne spunea tov. L. Hofman, tehnician, 
din consiliul asociației. Acest angaja
ment al consiliului asociației „Rafinorul" 
poate fi îndeplinit. Premise sînt sufi
ciente : la pasiunea pentru sport a ti
nerilor de aici se adaugă seriozitatea 
cu care muncesc activiștii asociației și 
baza materială — terenuri și echipa
ment sportiv din belșug. La plecare, 
am vizitat magazia de echipamente a 
asociației și terenurile sportive. Rafturi 
pline cu tot felul de echipamente și ma
teriale stau la dispoziția Sportivilor. 
Așa cum stau numeroasele terenuri care 
se vor îmbogăți în curînd cu noi ame
najări — sectoare de atletism și două 
terenuri de tenis.

Deci, un început bun la „Rafinorul" 
Ploiești...

T. RABȘAN

tiva C.F.F. Tismana și a consiliului 
raional UCFS. De asemenea, se men
ționa faptul că în anul 1963 nu a fost 
organizat campionatul raional de fot
bal, iar fondurile bănești rezultate din 
cotizațiile membrilor UCFS din comuna 
Tismana erau vărsate asociației spor
tive Voința din... Tg. Jiu.

In legătură cu această sesizare am 
primit un răspuns de la consiliul regio
nal UCFS Oltenia, în care se spune 
că intr-adevăr, consiliul raional UCFS 
Baia de Aramă nu a organizat cam
pionatul de fotbal în anul care a tre
cut, urmînd ca acesta să aibă loc 
tur-retur în primăvara anului 1964. 
Cu prilejul adunărilor de. dări de seamă 
au fost constatate multe lipsuri la a- 
sociația sportivă Locomotiva C.F.F. 
din Tismana și consiliul raional a luat 
măsuri pentru remedierea situației. 
Astfel, în comuna respectivă a fost 
constituită asociația sportivă Voința 
la care a aderat și cooperativa meș
teșugărească Arta casnică și deci, pe 
viitor, fondurile nu vor mai fi date 
asociației sportive Voința Tg. Jiu.

In răspunsul primit nu se arată însă 
nimic ce s-a făcut cu banii trecuți 
în... visteria unei alte asociații.

• Mai mulți Iubitori ai sportului 
popicelor din Lunca Bradului, raionul 
Toplița, ne-au semnalat faptul că tine
rii de la întreprinderea din localitate 
nu mai pot practica sportul preferat 
deoarece arena a fost închisă încă din 
1962.

In răspunsul primit din partea co
mitetului executiv al Sfatului popular 
Lunca Bradului se scrie că cele sesi
zate sint juste. S-a luat legătură cu 
conducerea întreprinderii și cu con
siliul asociației sportive, care s-au an
gajat ca în cel mai scurt timp să dea 
in folosință baza sportivă.

•
șești, raionul Horezu, ne-a 
este un pasionat al sportului și de 
mulți ani este abonat la ziarul „Spor
tul popular". Factorul poștal și-a făcut 
însă un obicei de a nu-i aduce abona
mentul decît pe...
șase.

Cercetînd cele 
regională P.T.T.R. 
cat următoarele: 
care a aparținut

G. Dumitru din comuna Armă- 
scris că

cinci luni in loc de

semnalate, Direcția 
Argeș ne-a comuni- 
„Comuna Armășești 

de oficiul Horezu 
aparține în prezent de oficiul Lădești. 
Tovarășii din Horezu au expediat zia
rele la Lădești, iar acest oficiu nu a 
putut face dovada înmînării ziarului 
abonatului respectiv. Pentru neregula 
semnalată s-a dispus sancționarea fac
torului G. Neamu“.



AVANCRONICĂ DE VACANTĂ...
In sfîrșit, mult așteptata primăvară a sosit I A sosit spre bucuria sutelor 

de mii de elevi din patria noastră care, începînd de astăzi, vor intra în 
vacanță, după o nouă și rodnică etapă de învățătură.

Ca in fiecare an, vacanța înseamnă pentru școlari o minunată ocazie 
de odihnă activă, de neuitate drumeții, de participare la numeroase acțiuni 

- cultural-educative. Din agenda voluminoasă a marii „recreații" de primă
vară nu lipsesc însă, nici întrecerile 
sportive. In perspectivă, o vie activi
tate cornpetițională, nu numai la nive
lul fiecărei școli, ci chiar pe plan re
publican.

Astfel, campionatele republicane de 
schi ce se vor desfășura, ca de obi
cei, pe pîrtiile din Postăvar vor în
cheia sezonul școlar de iarnă cu mult 
așteptata finală. Evenimentul va avea 

înaintea unui concur. de selecție a elevilor din Sinaia
Foto : I. Constantin

loc astăzi și mîine și la el vor parti
cipa peste 200 de elevi și eleve din 
principalele centre de schi ale țării : 
Brașov, Vatra Dornei, Sinaia, Predeal, 
Petroșeni, Qmpulung Moldovenesc ș.a.

Tot pe plan republican, în atenția 
școlarilor noștri se află alte două mari 
evenimente sportive. Primul, concursul 
republican de baschet al școlilor medii 
cu program special de educație fizică, 
va reuni la „startul" întrecerii finale 
de la Tg. Mureș, echipele școlilor res
pective din orașele București, Brașov, 
Galați, Craiova, Iași, Cluj și Tg. Mu
reș. întrecerea se va disputa între 
24—28 martie. Cel de-al doilea mare 
concurs republican este adresat gim- 
naștilor. Participă reprezentativele tu
turor școlilor medii cu program special 
de educafie fizică. Concursul este pro
gramat în Capitală, în ultimele zile ala 
vacanței, pe 4 și 5 aprilie.

Desigur, programul sportiv al vacan
ței de primăvară cuprinde și tradițio
nalele concursuri rezervate școlilor 

sportive de elevi. La Buzău, de pildă, 
se vor întîlni voleibaliștii. Orașul Plo
iești va fi gazda concursului de gim
nastică. La Oradea, își vor disputa în- 
tîietatea atleții. Timișoara va desemna 
echipa cea mai bună la baschet. în 
sfîrșit, Capitalei îi sînt rezervate alte 
două interesante competiții : cea de 
handbal în 7 și cea de natație.

Cu acestea n-am epuizat, cîtuși de 
puțin, bogatul program sportiv al va
canței de primăvară. In aceste două 
săpțămîni, cea mai mare parte a ele
vilor noștri vor fi prezenți la numeroa-

CUPA ORAȘULUI TULCEA" LA GIMNASTICĂ»

De curînd, în orașul Tulcea au avut 
loc întrecerile celei de a doua ediții a 
..Cupei orașului Tulcea" la gimnastică, 
la care au participat echipele repre
zentative ale școlilor elementare, medii 
și profesionale din localitate.

După ce și-au disputat întîietatea pe 
școală (unde au luat parte peste 2000 
de elevi și eleve), gimnaștii s-au între
cut în faza finală. Pe primul loc la ca
tegoria 12—15 ani s-au clasat echipele 
de gimnastică băieți și fete de la 

sele concursuri organizate în cadrul a- 
sociațiilor sportive respective pentru 
trecerea normelor Insignei de polispor
tiv. Competiția și-a cucerit mulți sirri- 
patizanți și va cunoaște, fără îndoială, 
un puternic impuls în zilele vacanței.

Un capitol aparte îl constituie între
cerile din cadrul Spartachiadei repu
blicane. Despre interesul acordat marii 
întreceri, vorbesc atît primele rezultate 
înregistrate în fiecare școală, cît și 
planurile de perspectivă ale asociați
ilor sportive școlare în care se preco
nizează participarea tuturor elevilor.

V-am prezentat, în rîndurile de mai 
sus, o succintă avancronică a vacanței 
de primăvară. Vom reveni în curînd 
cu.. cronica propriu-zisă.

Succes în întreceri, dragi elevi l

Școala de 8 ani nr. 2 (antrenor: prof. 
Gh. Stan), iar la categoria 16—22 ani 
s-au clasat echipele de gimnastică de 
la Știința (prof. Olimpiu Bonjuc și Mir
cea Ciupercă).

Formațiile cîștigătoare au fost viu 
aplaudate de cei peste 600 de specta
tori prezenți în sala de festivități a 
Școlii de 8 ani nr. 2, unde a avut loc 
concursul.

ION TIJRȘIE — coresp.

DIPLOMELE
RODICĂI

...Rodica are 13 ani 
și este elevă în clasa a 
VII-a a Școlii medii 
nr. 7 „/. L. Caragiale". 
Iar în catalog numai 
două medii de 9 în 
primul trimestru al a- 
cestui an. în rest, nu
mai 10, așa cum a avut 
și anul trecut și în cei
lalți ani.

Fruntașa clasei nu 
este numai o elevă 
conștiincioasă ci și o 
gimnastă de nădejde 
în „grupa mijlocie** a 
clubului sportiv școlar. 
Adică în aceeași grupă 
în care activează cu 
rezultate promițătoare 
elevele fruntașe Victo
ria Pavelescu (din a- 
ceeași clasă cu Rodica 
Lixandru), Georgeta 
Manea din clasa a 
VII-a a Școlii medii 
nr. 4 și celelalte spe
ranțe ale „sportului 
grației** care sub o în
drumare plină de grijă 
învață cu răbdare tai
nele i&eziei gestului 
sigur, al curajului și 
forței din care se com
pune la capătul ostene
lilor de luni de zile 
secvența de cîteva mi
nute a examenului în 
fața arbitrilor și pu
blicului-

Emoțiile examenelor 
de acest fel sînt invers 
proporționale cu numă
rul ceasurilor de an
trenament.

— Știm acest lucru, 
îmi spune tînăra mea 
interlocutoare. Știm și 
tocmai de aceea mi-am 
propus să depun efor
turi atît pentru îmbu
nătățirea prezenței 
mele la antrenamentele 
secției cît și pentru în
trebuințarea acestor 
ore de antrenament cu 
cît i $ai multe foloase.

— Numai în acest 
fel vei avea satisfac
ția răsplatei — încerc 
să adaug o impresie 
concluziilor deja for
mulate.

Fata zîmbește.
— Cîteva satisfacții 

am și obținut, dar nu 
acesta este esențialul 
...Este vorba despre

un concurs de acum 
doi ani.

...Așa am făcut cu
noștință cu diplomele 
Rodicăi.

O vitrină. în vitrină 
trei diplome. Copiez 
cuvînt cu cuvînt : „...17 
iunie 1962 : locul III 
la concursial de -clasifi- 
care (gimnastică), pa
ralele../1, „...2 iunie 
1962 : locul III la con
cursul individual de 
gimnastică (clasament 
general)", „...2 iunie 
1962 : locul I la para
lele"...

Carnet 
de reporter

— Și din 1962 în
coace ?

— M-arn pregătit. 
Sper că anul acesta la 
concursurile care vor 
avea loc...

— Continuă... As
cult...

— Nu mai spun ni
mic. Niciodată nu poți 
să fii sigur...

— Bine, dar pregă
tirea este totuși un cri
teriu.

— Este, dar prefer 
să vorbim după con
curs. Pînă atunci...

—• Pînă atunci... ce 
orar ai mîine ?

— Istorie, geometrie, 
geografie, două ore de 
desen și sport.

— Ești pregătită ?
— Aici pot să răs

pund mai ușor: da.

De altfel, răspunsul 
îl puteam bănui și sin
gur privind cealaltă 
categorie de diplome, 
diplomele de fruntașă 
la învățătură.

în ordinea acestora 
nu există „pauze** în 
nici unul din anii de 
școală ai pionierei Ro-. 
dica Lixandru.

Așezarea alături « 
diplomelor Rodicăi su
gerează cu o forță de 
simbol, concretizarea 
cunoscutului dicton la
tin „minte sănătoasă 
în corp sănătos*, servit 
cu fidelitate de îndem
nul atît de frecvent în 
sălile de clasă și sport 
ale elevilor noștri ! 
„primii la învățătură, 
primii în sport"...

— O ultimă între
bare despre gimnasti
că : care dintre sporti
vele noastre fruntașe 
îți place cel mai mult?

— Sonia lovan, pen
tru siguranța și grafia 
ei.

—— Ce alte sporturi 
mai faci ?

— Patinaj și hand
bal.

— Și, în sfîrșit, ce 
ți-ai propus pentru a- 
nul 1961?

— Cît mai multă 
stăruință în clasă și 
în sala de gimnastică.

— Așadar, după cite 
înțeleg, pe primul loc 
rămîne totuși ghioz
danul și abia apoi ur
mează sacoșa ? Da

— E și firesc, nu ?
— Mulțumesc.

TEOF1L BALAJ

Criteriile de select ie-mijloc pentru formarea cadrelor

cu perspective și îmbunătățirea performanțelor

In sco-

consil iile

„Munca de selecționare a sporti
vilor pentru secțiile de performantă 
va trebui să constituie o preocupare 
importantă, cunoscind că de ea de
pinde in «nare măsură obținerea 
performanțelor valoroase.
pul îmbunătățirii muncii de selec
ționare a sportivilor,
UCFS. federațiile și cluburile au 
datoria să stabilească criterii co
respunzătoare de selecție in diferite 
ramuri sau probe sportive, să urmă
rească îndeaproape desfășurarea 
competițiilor de mase și a etapelor 
raionale și regionale din cadrul 
campionatelor republicane de ju
niori și seniori, pentru a alege ele
mentele care se e\ idențiază".

(Din Hotărîrea Conferinței pe țară 
a UCFS din februarie 1962).

In lumina acestor sarcini, federațiile 
noastre au studiat problema selecțio
nării sportivilor în secțiile de perfor
manță și au elaborat criteriile de se
lecționare, pe baza unor norme de 
control minimale, care să ducă la 
crearea unui număr cit mai mare și 
mai valoros de cadre necesare impul
sionării sportului de performanță.

Unul din cele mai importante scopuri 
ale criteriilor de selecție este acela de 
a contribui la orientarea tehnicienilor 
care lucrează în secțiile de performanță 
sau în cadrul loturilor republicane, pri
vind selecționarea unor sportivi cu 
posibilități pentru obținerea unor per
formanțe înalte, avînd la bază cri
terii obiective. Pentru aceasta sint

puse la dispoziția antrenorilor și pro
fesorilor de educație fizică, norme de 
control care să ușureze orientarea 
sportivilor către diferite discipline, 
după aptitudini și capacități, evitîn- 
du-se aprecierile subiective. Totodată, 
datorită criteriilor de selecție se eli
mină posibilitatea de a se efectua un 
volum inutil de muncă și de a se face 
investiții materiale cu elemente fără 
perspective. Prin criteriile de selec
ție se poate asigura și aplicarea unor 
eforturi în concordanță cu concepția 
modernă de antrenament și, în sfîrșit, 
stimularea și mai mult a preocupări-
lor antrenorilor, pro
fesorilor de educa
ție fizică, medicilor 
și cercetătorilor, 
pentru promovarea 
in secțiile de performanță și în loturile 
noastre reprezentative a unor sportivi 
cu certe posibilități de a realiza cît 
niai repede rezultate de valoare ridi
cată și o durată de timp cît mai mare.

Cum era și firesc, elaborarea crite
riilor de selecție de către federații și 
aplicarea lor în secțiile de performanță 
și la loturile reprezentative au dat un 
imbold muncii de instruire, au creat 
o bază temeinică pentru efectuarea 
unor antrenamente metodice, la nive
lul cerințelor actuale ale sportului pe 
plan internațional. Și, ca o consecință, 
performanțele au început să se îmbu
nătățească.

Sînt multe secții unde criteriile de 
selecție' se află în centrul atenției. 
De pildă, la CSM Reșița, antrenorul 
de box Petre Pop acordă o deosebită 

grijă selecționării tinerilor boxeri din 
rîndurile elevilor școlilor profesionale. 
Pentru a fi mai mult în mijlocul ele
vilor pe care îi supraveghează și în
drumă de aproape, antrenorul P. Pop 
și-a amenajat o sală de antrenament 
chiar la una din școli, deși mai există 
o sală la CSM. Tinerii, selecționați pe 
■baza criteriilor elaborate de federație, 
sînt trecuți apoî In secția de perfor
manță a clubului CSM, unde pregă
tirile sînt conduse de antrenorul Va- 
sile Secoșan. Datorită acestei preo
cupări și a modului cura sint efectuate

Să privim spre banca rezervelor

antrenamentele, de la CSM Reșița au 
pornit pe calea afirmării elemente do
tate ca Puiu Nicolae, Constantin Ciucă 
și Constantin Buzuliuc. Tot la acest 
club, munca de selecționare se duce în 
bune condițiuni și cu tinerii fotbaliști. 
Aici, selecția se face pe clase, accentul 
punîndu-se pe elevii din anul I. La 
reușita acestei acțiuni o contribuție 
însemnată o are colaborarea strînsă 
dintre antrenori și profesorii respec
tivi de educație fizică.

Aspecte pozitive în munca de selec
ție pot fi semnalate și în activitatea 
clubului Dinamo București (unde le
gătura cu școlile este foarte bună și 
se organizează diferite concursuri), la 
Progresul București (fotbal și atle
tism), la secția de gimnastică de la 
Petrolul Ploiești (antrenor Elen3 
Sima), la CSO Hunedoara (atletism,

unele secții
CSS, toate din Cluj. Criteriile

antrenor Constantin Băleanu) și la 
de ia Știința, CSM și 

; ........ de
selecție se aplică just și la secția de 
baschet de la Steagul roșu Brașov, 
unde s-a urmărit depistarea sportivilor 
cu talie înaltă, ajungîndu-se la o me
die de înălțime de 1,89 m.

D:n păcate insă, nu toate conduce
rile de secții și antrenorii au înțeles 
importanța folosirii criteriilor de se
lecție în scopul descoperirii de ele
mente dotate cu reale calități, care — 
bine pregătite — să devină cu timpul 
capabile de performanțe la nivel in
ternațional. Munca de selecționare 
este neglijată, criteriile nu sînt stu
diate temeinic și, ca urmare, întregul 
proces 
început 
fică.

Iată. 

de instruire nu pornește de la 
pe o bază metodică, științi-

de exemplu pe unii antrenori
de la Steagul roșu 
și Tractorul din 
Brașov, care dis
pun de o bază largă 

— de recrutare a spor
tivilor din cadrul 
școlilor profesionale, 
țiile de atletism, 
(Steagul roșu) 
nastică, fotbal, 
lucrează cu elemente 
necorespunzătoare, I

uzinelor și 
Totuși, în sec- 
box, haltere, 

atletism, gim- 
(Tractorul) se 

cu calități fizice 
necorespunzătoare, fără perspective. 
Selecția nu se face cu suficientă aten
ție, nu se organizează concursuri pen- . 
tru alegerea tinerilor talentați. Nu 
există colaborarea necesară între sec
țiile sportive și școlile profesionale.

La CSM Reșița, antrenorii de atle
tism (Gălescu și Truică) sau cei de la 
lupte clasice lucrează cu elemente 
plafonate, fără valoare. La fel se pre
zintă situația în secțiile de atletism, 
canotaj, handbal (Tehnometal), lupte 
(CFR), atletism (Progresul) — toate 
din Timișoara, baschet fete și gim
nastică, (CSMS Iași), scrimă fete, gim-

și 
schi

nastică, lupte, volei (CSM Cluj), Ho
chei pe gheață, baschet fete, fotbal 
(Știința Cluj) și fotbal, handbal (CSS 
Cluj). De asemenea, tn București, la 
cluburile Unirea și Voința, antrenorii 
de atletism Alexandru Ardeleanu șl 
Ion Steriade nu desfășoară o temei
nică muncă de selecție și de aceea 
nici rezultatele activității lor nu sini 
cele așteptate, cu toate că au la dis
poziție elevi din numeroase școli. La 
Metalul, tinerele voleibaliste progre
sează cu... încetinitorul, munca cu a- 
ceste junioare nu se îmbunătățește.

Ce reflectă toată această stare ne-, 
corespunzătoare de lucruri ?

Faptul că munca de selecționare a 
sportivilor nu este privită cu toată se
riozitatea. Or, în condițiile creșterii 
vertiginoase a performanțelor pe plan 
continental sau mondial, grație prin
cipiilor moderne de pregătire, proce
sul de instruire trebuie să fie funda
mentat pe întregul său parcurs pe cele 
mai înaintate metode științifice, cum 
este — bunăoară — și selecția pe baza 
unor criterii obiective. Astfel de crite
rii au fost elaborate de federațiile noas- 
stre și pentru că ele nu rămîn statice, 
pot fi aduse continuu îmbunătățiri. 
Cel mai important lucru este însă, ca 
în activitatea secțiilor, în pregătirile 
sportivilor, antrenorii să aplice cu 
consecvență aceste criterii orientative 
de selecție. Numai în acest fel va 
exista siguranța că nu se va pierde 
vremea cu elemente plafonate, că va fi 
asigurată sportului de performanță o 
creștere permanentă, la nivelul con
dițiilor create sportivilor noștri.

R. VASiLESCU
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AVANCRONICĂ DE VACANȚĂ...
In sfîrșit, mult așteptata primăvară a sosit! A sosit spre bucuria sutelor 

de mii de elevi din patria noastră care, începînd de astăzi, vor intra în 
vacanță, după o nouă și rodnică etapă de învățătură.

Ca în fiecare an, vacanța înseamnă pentru școlari o minunată ocazie 
de odihnă activă, de neuitate drumeții, dc participare la numeroase acțiuni 
cultural-educative. Din agenda voluminoasă a marii „recreații" de primă

vara nu lipsesc insa, nici întrecerile 
sportive. In perspectivă, o vie activi
tate coinpetițională, nu numai la nive
lul fiecărei școli, ci chiar pe plan re
publican.

Astfel, campionatele republicane de 
schi ce se vor desfășura, ca de obi
cei, pe pîrtiile din Postăvar vor în
cheia sezonul școlar de iarnă cu mult 
așteptata finală. Evenimentul va avea

unui concurs <le selecție a elevilor din Sinaia
Foto : I. Constantin

tmiintea

loc astăzi și mîine și la el vor parti
cipa peste 200 de elevi și eleve din 
principalele centre de schi ale țării : 
Brașov, Vatra Dornei, Sinaia, Predeal, 
Petroșani, Cîmpulung Moldovenesc ș.a.

Tot pe plan republican, în atenția 
școlarilor noștri se află alte două mari 
evenimente sportive. Primul, concursul 
republican de baschet al școlilor medii 
cu program special de educație fizică, 
Va reuni la „startul" întrecerii finale 
de la Tg. Mureș, echipele școlilor res
pective din orașele București, Brașov, 
Galați, Craiova, Iași, Cluj și Tg. Mu
reș. întrecerea se va disputa între 
24—28 martie. Cel de-al doilea mare 
concurs republican este adresat gim- 
naștilor. Participă reprezentativele tu
turor școlilor medii cu program special 
de educa|ie fizică. Concursul este pro
gramat în Capitală, în ultiniele zile ala 
vacanței, pe 4 și 5 aprilie.

Desigur, programul sportiv al vacan
ței de primăvară cuprinde și tradițio
nalele concursuri rezervate școlilor 

sportive de elevi. La Buzău, de pildă, 
se vor întîlni voleibaliștii. Orașul Plo
iești va fi gazda concursului de gim
nastică. La Oradea, își vor disputa în- 
tîietatea atleții. Timișoara va desemna 
echipa cea mai bună la baschet. în 
sfîrșit, Capitalei îi sînt rezervate alte 
două interesante competiții : cea de 
handbal în 7 și cea de natație.

Cu acestea n-am epuizat, cîtuși de 
puțin, bogatul program sportiv al va
canței de primăvară. In aceste două 
săptămîni, cea mai mare parte a ele
vilor noștri vor fi prezenți la numeroa-

„CUPA ORAȘULUI TULCEA" LA GIMNASTICĂ
De curînd, în orașul Tulcea aii avut 

loc întrecerile celei de a doua ediții a 
„Cupei orașului Tulcea" la gimnastică, 
la care au participat echipele repre
zentative ale școlilor elementare, medii 
și profesionale din localitate.

După ce și-au disputat întiietatea pe 
școală (unde au luat parte peste 2000 
de elevi și eleve), gimnaștii s-au între
cut în faza finală. Pe primul loc la ca
tegoria 12—15 ani s-au clasat echipele 
de gimnastică băieți și fete de la 

sele concursuri organizate în cadrul a- 
sociațiilor sportive respective pentru 
trecerea normelor Insignei de polispor
tiv. Competiția și-a cucerit mulți sim- 
patizanți și va cunoaște, fără îndoială, 
un puternic impuls în zilele vacanței.

Un capitol aparte îl constituie între
cerile din cadrul Spartachiadei repu
blicane. Despre interesul acordat marii 
întreceri, vorbesc atît primele rezultate 
înregistrate în fiecare școală, cît și 
planurile de perspectivă ale asociați
ilor sportive școlare în care se preco
nizează participarea tuturor elevilor.

V-am prezentat, în rîndurile de mai 
sus, o succintă avancronică a vacanței 
de primăvară. Vom reveni în curînd 
cu .. cronica propriu-zisă.

Succes în întreceri, dragi elevi l

Școala de 8 ani nr. 2 (antrenor: prof. 
Gh. Stan), iar la categoria 16—22 ani 
s-au clasat echipele de gimnastică de 
la Știința (prof. Olimpiu Bonjuc și Mir
cea Ciupercă).

Formațiile cîștigătoare au fost viu 
aplaudate de cei peste 600 de specta
tori prezenți în sala de festivități a 
Școlii de 8 ani nr. 2, unde a avut loc 
concursul.

ION TURȘ1E — coresp.

DIPLOMELE 
RODICĂI

...Rodica are 13 ani 
și este elevă in clasa a 
Vil-a a Școlii medii 
nr, 7 „l. L. Caragiale". 
Iar în catalog numai 
două medii de 9 în 
primul trimestru al a- 
cestui an. în rest, nu
mai 10, așa cum a avut 
și anul trecut și în cei
lalți ani.

Fruntașa clasei nu 
este numai o elevă 
conștiincioasă ci și o 
gimnastă de nădejde 
în „grupa mijlocie* a 
clubului sportiv școlar. 
Adică în aceeași grupă 
în care activează cu 
rezultate promițătoare 
elevele fruntașe Picto
rița Pavelescu (din a- 
ceeași clasă cu Rodica 
Lixandru), Georgeta 
Manea din clasa a 
Vll-a a Școlii medii 
nr. 4 și celelalte spe
ranțe ale „sportului 
grației* care sub o în
drumare plină de grijă 
învață cu răbdare tai
nele [Aveziei gestului 
sigur, al curajului și 
forței din care se com
pune la capătul ostene
lilor de luni de zile 
secvența de cîteva mi
nute a examenului în 
fața arbitrilor și pu
blicului.

Emoțiile examenelor 
de acest fel sînt invers 
proporționale cu numă
rul ceasurilor de an
trenament.

— Știm acest lucru, 
îmi spune tânăra mea 
interlocutoare. Știm și 
tocmai de aceea mi-am 
propus să depun efor
turi atît pentru îmbu
nătățirea prezenței 
mele la antrenamentele 
secției cît și pentru în
trebuințarea acestor 
ore de antrenament cu 
cît i sai multe foloase.

— Numai în acest 
fel vei avea satisfac
ția ras platei — încerc 
să adaug o impresie 
concluziilor deja for
mulate.

Fata zîmbește.
— Cîteva satisfacții 

am și obținut, dar nu 
acesta este esențialul 
...Este vorba despre

un concurs de acum 
doi ani.

...Așa am făcut cu
noștință cu diplomele 
Rodi căi.

O vitrină. în vitrină 
trei diplome. Copiez 
cuvînt cu cuvînt : „...17 
iunie 1962 : locul III 
la -concursul de clasifi
care (gimnastică), pa
ralele../1, „...2 iunie 
1962 : locul III la con
cursul individual de 
gimnastică (clasament 
general) „...2 iunie 
1962 : locul I la para
lele44...

uzinelor și 
Totuși, in sec- 
box, haltere, 

atletism, gim- 
(Tractorul) se 

cu calități fizice 
necorespunzătoare, fără perspective. 
Selecția nu se face cu suficientă aten
ție, nu se organizează concursuri pen
tru alegerea tinerilor talentați. Nu 
există colaborarea necesară între sec
țiile sportive și școlile profesionale.

La CSM Reșița, antrenorii de atle
tism (Gălescu și Truică) sau cei de la 
lupte clasice lucrează cu elemente 
plafonate, fără valoare. La fel se pre
zintă situația în secțiile de atletism, 
canotaj, handbal (Tehnometal), lupte 
(CER), atletism (Progresul) — toate 
din Timișoara, baschet fete și gim
nastică, (CSMS lași), scrimă fete, gim-

Carnet 
de reporter

— Și din 1962 în
coace ?

— M-am pregătit. 
Sper că anul acesta la 
concursurile care vor 
avea loc...

— Continuă... As
cult...

— Nu mai spun ni
mic. Niciodată nu poți 
să fii sigur...

— Bine, dar pregă
tirea este totuși un cri
teriu.

— Este, dar prefer 
să vorbim după con
curs. Pînă atunci...

— Pînă atunci... ce 
orar ai mîine ?

— Istorie, geometrie, 
geografie, două ore de 
desen și sport.

— Ești pregătită ?
— Aici pot să răs

pund mai ușor : da.

De altfel, răspunsul 
îl puteam bănui și sin
gur privind cealaltă 
categorie de diplome, 
diplomele de fruntașă 
la învățătură,

în ordinea acestora 
nu există „pauze** în 
nici unul din anii de 
școală ai pionierei Ro-, 
dica Lixandru.

Așezarea alături 9 
diplomelor Rodicăi su
gerează cu o forță de 
simbol, concretizarea 
cunoscutului dicton la
tin „minte sănătoasă 
în corp sănătos", servit 
cu fidelitate de îndem
nul atît de frecvent în 
sălile de clasă și sport 
ale elevilor noștri ? 
„primii la învățătură, 
primii în sport".,,

— O ultimă între
bare despre gimnasti
că : care dintre sporti
vele noastre fruntașe 
îți place cel mai mult?

— Sonia Iov an, pen
tru siguranța și grafia 
ei.

— Ce alte sporturi 
mai faci ?

— Patinaj și hand
bal.

— Și, în sfîrșit, ce 
fi-ai propus pentru a- 
nul 1961?

— Cît mai multă 
stăruință în clasă și 
în sala de gimnastică.

— Așadar, după cite 
înțeleg, pe primul loc 
rămîne totuși ghioz

danul și abia apoi ur
mează sacoșa ? Da ?...

— E și firesc, nu ?
— Mulțumesc.

TEOFIL BALAJ

Criteriile de selecție—mijloc pentru formarea cadrelor

cu perspective și îmbunătățirea performanțelor

obținerea
In sco-

consiliile

„Munca de selecționare a sporti
vilor pentru secțiile de performanță 
va trebui să constituie o preocupare 
importantă, cunoscind că de ea de
pinde în mare măsură 
performanțelor valoroase.
pul îmbunătățirii muncii de selec
ționare a sportivilor, 
UCFS, federațiile și cluburile au 
datoria să stabilească criterii co
respunzătoare de selecție în diferite 
ramuri sau probe sportive, să urmă
rească îndeaproape desfășurarea 
competițiilor de mase și a etapelor 
raionale și regionale din cadrul 
campionatelor republicane de ju
niori și seniori, pentru a alege ele
mentele care se evidențiază".

(Din Hotărîrea Conferinței pe țară 
a UCFS din februarie 1962).

In lumina acestor sarcini, federațiile 
noastre au studiat problema selecțio
nării sportivilor în secțiile de perfor
manță și au elaborat criteriile de se
lecționare, pe baza unor norme de 
control minimale, care să ducă la 
crearea unui număr cît mai mare și 
mai valoros de cadre necesare impul
sionării sportului de performanță.

Unul din cele mai importante scopuri 
ale criteriilor de selecție este acela de 
a contribui ia orientarea tehnicienilor 
care lucrează in secțiile de performanță 
sau in cadrul loturilor republicane, pri
vind selecționarea unor sportivi cu 
posibilități pentru obținerea unor per
formanțe înalte, avînd Ia bază cri
terii obiective. Pentru aceasta sînt

puse la dispoziția antrenorilor și pro
fesorilor de educație fizică, norme de 
control care să ușureze orientarea 
sportivilor către diferite discipline, 
după aptitudini și capacități, evitîn- 
du-se aprecierile subiective. Totodată, 
datorită criteriilor de selecție se eli
mină posibilitatea de a se efectua un 
volum inutil de muncă și de a se face -baza criteriilor elaborate de federație, 
investiții materiale cu elemente fără 
perspective. Prin criteriile de selec
ție se poate asigura și aplicarea unor 
eforturi în concordanță cu concepția 
modernă de antrenament și, în sfîrșit. 
stimularea și mai mult a preocupări
lor antrenorilor, pro
fesorilor de educa
ție fizică, medicilor 
și cercetătorilor, 
pentru promovarea 
in secțiile de performanță și în loturile 
noastre reprezentative a unor sportivi 
cu certe posibilități de a realiza cît 
mai repede rezultate de valoare ridi
cată și o durată de timp cît mai mare.

Cum era și firesc, elaborarea crite
riilor de selecție de către federații și 
aplicarea lor în secțiile de performanță 
și la loturile reprezentative au dat un 
imbold muncii de instruire, au creat 
o bază temeinică pentru efectuarea 
unor antrenamente metodice, la nive
lul cerințelor actuale ale sportului pe 
plan internațional. Și, ca o consecință, 
performanțele au început să se îmbu
nătățească.

Sînt multe secții unde criteriile de 
selecție se află în centrul atenției. 
De pildă, la CSM Reșița, antrenorul 
de box Petre Pop acordă o deosebită

grijă selecționării tinerilor boxeri din 
rîndurile elevilor școlilor profesionale. 
Pentru a fi mai mult în mijlocul ele
vilor pe care îi supraveghează și în
drumă de aproape, antrenorul P. Pcp 
și-a amenajat o sală de antrenament 
chiar Ia una din școli, deși mai există 
o sală la CSM. Tinerii, selecționați pe 

sînt trecuți apoi în secția de perfor
manță a clubului CSM. unde pregă
tirile sînt conduse de antrenorul Va- 
sile Secoșan. Datorită acestei preo
cupări și a modului cum sînt efectuate 

Să privim spre banta rezervelor

antrenamentele, de la CSM Reșița au 
pornit pe calea afirmării elemente do
tate ca Puiu Nicolae, Constantin Ciucă 
și Constantin Btizuliuc. Tot la acest 
club, munca de selecționare se duce în 
bune condițiuni și cu tinerii fotbaliști. 
Aici, selecția se face pe clase, accentul 
punîndu-se pe elevii din anul I. La 
reușita acestei acțiuni o contribuție 
însemnată o are colaborarea strînsă 
dintre antrenori și profesorii respec
tivi de educație fizică.

Aspecte pozitive în munca de selec
ție pot fi semnalate și în activitatea 
clubului Dinamo București (unde le
gătura cu școlile este foarte bună și 
se organizează diferite concursuri), la 
Progresul București (fotbal și atle
tism), la secția de gimnastică de la 
Petrolul Ploiești (antrenor Elen 3 
Sima), la CSO Hunedoara (atletism, 

antrenor Constantin Băleanu) și la 
unele secții de ia Știința. CSĂt și 
CSS, toate din Cluj. Criteriile de 
selecție se aplică just și la secția de 
baschet de la Steagul roșu Brașov, 
unde s-a urmărit depistarea sportivilor 
cu talie înaltă, ajungindu-se la o me
die de înălțmie de 1,89 m.

Din păcate insă, nu toate conduce
rile de secții și antrenorii au înțeles 
importanta foioshii criteriilor de se
lecție în scopul descoperirii de ele
mente dotate cu reale calități, care — 
bine pregătite — să devină cu timpul 
capabile de performante la nivel in
ternational. Munca de selecționare 
este neglijată, criteriile nu sînt stu
diate temeinic și 
proces 
început 
fică.

lată. 

ca urmare, întregul 
de instruire nu pornește de la 

pe o bază metodică, științi-

de exemplu pe unii antrenori 
_  de la Steagul roșu

și Tractorul din 
Brașov, care dis
pun de o bază largă 
de recrutare a spor- 

din cadrul 
profesionale.

atletism.
Și

schi

tivilor i 
școlilor | 
țiile de 
(Steagul roșu) 
nastică, fotbal, 
lucrează cu elemente 
necorespunzătoare, I

nastică, lupte, volei (CSM Cluj), h'ai- 
chei pe gheață, baschet fete, fotbal 
(Știința Cluj) și fotbal, handbal (CSS 
Cluj). De asemenea, In București, la 
cluburile Unirea și Voința, antrenorii 
de atletism Alexandru Ardeleană șl 
Ion Steriade nu desfășoară o temei
nică muncă de selecție și de aceea 
nici rezultatele activității lor nu sint 
cele așteptate, cu toate că au la dis
poziție elevi din numeroase școli. La 
Metalul, tinerele voleibaliste progre
sează cu... încetinitorul, munca cu a- 
ceste junioare nu se îmbunătățește.

Ce reflectă toată această stare ne-, 
corespunzătoare de lucruri ?

Faptul că munca de selecționare a 
sportivilor nu este privită cu toată se
riozitatea. Or, în condițiile creșterii 
vertiginoase a performanțelor pe plan 
continental sau mondial, grație prin
cipiilor moderne de pregătire, proce
sul de instruire trebuie să fie funda
mentat pe întregul său parcurs pe cele 
mai înaintate metode științifice, cum 
este — bunăoară — și selecția pe baza 
unor criterii obiective. Astfel de crite
rii au fost elaborate de federațiile noas- 
stre și pentru că ele nu rămîn statice, 
pot fi aduse continuu îmbunătățiri. 
Cel mai important lucru este însă, ca 
în activitatea secțiilor, în pregătirile 
sportivilor, antrenorii să aplice cu 
consecvență aceste criterii orientative 
de selecție. Numai în acest fel va 
exista siguranța că nu se va pierde 
vremea cu elemente plafonate, că va fi 
asigurată sportului de performantă o 
creștere permanentă, la nivelul con
dițiilor create sportivilor noștri.

R. VASiLESCU
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i Echipele din categoriile B Și(

reîncep întrecerile

Dinamo Bacău

Miine o nouă etapă

_ CE FAC! ?
_ ÎNVĂȚ PENI 

EXAMEN,ACi 
L/BER, CĂCÎ 
Z/Le S ÎN TOC Craiova 

Huned.

Satu
Mureșul Tg.

Se trage 
/a po^rt-a si 
imprecis.

— SE PRINDE, SAU NU SE
> PRINDE ?

ACEASTA-/ ÎNTREBAREA.'
prt,

Abuno'a p&se/e greșite, 
date /& &c/vers&r

- IM LOC SA Ml ODA! Ml? TU PASE2l 
4 OVERS A RULUi ?

-DE CE 5x1 FIU EOOIS7 ? EU N~AM PR/MIT-O ’ 
El ?

-.Timișoara, Galați, Oradea, Pitești, 
Arad și din nou Bucureștiul sînt gaz
dele jocurilor de miine în cadrul ca
tegoriei A de fotbal. Se dispută eta
pa a XV-a, respectiv a doua a retu
rului. Deși reluată numai de o săp- 
Tămînă, întrecerea primelor 14 echi
pe din țară a început să frămînfe pe 
iubitorii acestui sport, să dea loc la 
un șir de comentarii între specialiști, 
într-un cuvînt să ridice probleme.

O privire asupra clasamentului. Di
namo și Progresul, la egalitate de 
puncte, își dispută șefia urmate la o 
diferență de 4 puncte de Petrolul și 
Farul. Marea bătălie se dă însă la 
„subsol" unde Siderurgistul, Știința 
Timișoara, Dinamo Pitești și U.T.A. 
mîine gazde, vor încerca — profitînd 
de avantajul terenului — să-și ame
lioreze punctajul în dauna echipelor 
din mijlocul clasamentului.

După prima etapă, dar mai
după meciurile restante disputate 

ercuri în Capitală, lasă încă mult 
<ic dorit calitatea jocului prestat de 
fotbaliștii noștri, precum și eficacitatea. 
Se joacă confuz, neorientat, punîndu- 
se un preț exagerat pe puncte în dau- 
.... spectaculozității. Am remarcat în 
cronicile noastre anterioare faptul că 
echipele, după ce își asigură un avan
taj cit de cit, renunță la jocul ofen-

ales

Lotul U. E. F. A Petrolul
Ploiești 1-2 (0-1)

Lotul de juniori care se pregătește pen
tru turneul U.E.F.A. a susținut joi după- 
amiază pe stadionul Giulești un joc de 
verificare în compania formației ploieș- 
tene Petrolul. Cu toate că au pierdut cu 
2—1 (1—0), juniorii s-au arătat în progres 
în ceea ce privește pregătirea. Ei au opus 
o rezistență dîiză experimentaților fotba- 
lișîl de la Petrolul. După cum ne spunea 
prof. Angelo Niculescu, antrenor ' 
juniorii arată multă preocupare 
practicarea unui fotbal cursiv, cu 
la poartă puternice. S-au remarcat 
care în prima repriză a acționat 
și Necula, inițiatorul unor acțiuni

Lotul U.E.F.A. a prezentat 
Consiantinescu (Curuț) — Popa, 
Alecu, Deleanu — Pescaru, Dinu 
garu, Necula Mureșan (Negrea), 
weilIer VI.

Golurile au fost înscrise de Ghiță și Ha- 
lagîan pentru Petrolul, respectiv Pescaru 
(din 11 m).

federal, 
pentru 
șuturi 

Plugaru, 
frumos, 
reușite, 

echipa : M. 
Nicolae, 

Plu- 
Nun-

DE LA I. E. B. S
® Pentru cuplajul de fotbal STEAUA — 

C.S.M.S. Iași și DINAMO — ȘTIINȚA Cluj 
de mîine de pe stadionul „23 August", bi
letele se găsesc 
nuite : str. Ion

de vînzare la casele obiș- 
Vidu, agenția Pronosport 

cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 
Martie, stadioanele ,23 August", Republicii, 
Dinamo și Giulești.

Casele din str. Ion Vidu și Pronosport 
vînd și bilete pentru jocurile din campio
natul R.P.R. de hochei pe gheață de astăzi 
și mîine de la patinoarul artificial.
• Patinoarul artificial este deschis pen

tru patinaj public mîine între orele 10 și 13.
• La bazinul acoperit Floreasca conti

nuă cursul de inițiere la înot pentru copii, 
înscrieri și informații la complexul Flo
reasca, telefon 11.64.06.
• Asociațiile sportive pot încheia 

trade pentru rezervarea de bilete la , 
die de fotbal interne și internaționale ce
«t desfășoară pe stadioanele „23 August" 

A Republicii, ’ * ’ * x.............
noastre, str. V. Conta nr. 16, serv, manifes- 
ații sportive, telefon 11.79 70, interior 116 
iau 186.

con- 
jocu-

adresîndu-se întreprinderii

Mjucâ fori se dovedesc 
a fi'aaevârat/... actor/. c

începînd de duminică, intră 
echipele din categoriile B și C. 
jocuri va începe returul și cum 
samentele turului :

CATEGORIA B
SERIA I : Poiana Cîmpina — 

Tîrgoviște (0—2), Flacăra Moreni 
Galați (0—5), Foresta Fălticeni 
București (1—0), Unirea Rm. Vîlcea — Chi
mia Făgăraș (0—3), Metalul București — 
Știința Craiova (0—1), Tractorul Brașov — 
Ceahlăul P. Neamț (3—3), 
— C.F.R. Pașcani (0—2).

1. Metalul Tîrgoviște
2. Poiana Cîmpina
3. C.F.R. Pașcani
4. Unirea Rm. Vîlcea
5. Tractorul Brașov
6. Dinamo Bacău
7. Știința București
8. Știința Craiova
9. Chimia Făgăraș 

Flacăra Moreni 
Ceahlăul P. Neamț 
Metalul București 
Foresta Fălticeni 
Știința Galați

SERIA A II-A : A.S.M.D.
d. Sîrmei C. Turzii (1—6),

Mureș — FI. roșie Oradea (0—2),’ A. S. 
Cugir — Jiul Petrila (1—1), C.S.M. Sibiu — 
C.F.R. Timișoara (0—1), Minerul Lupeni — 
C.S.M. Reșița (0—2), C.S.M. Cluj — •"

Știința

în joc și 7. Unirea Botoșani 11 5 1 5 15:16 11
Iată cu ce 8. Moldova Iași 11 5 1 5 14:17 11
arată cla- 9. Rapid Focșani 11 3 3 5 16:17 9

10. Metalosport Galați 11 3 3 5 15:22 9
îl. Moldova Moinești 11 3 2 6 17:23 9

Metalul 12. Rulmentul Bîrlad 11 2 4 5 14:29 8
— Știința SERIA SUD : C.F.R. Roșiori — Flacăra

roșie București (1—0),
— Tehnometal " 
Cîmpulung — 
Iul Pitești 
Fieni —
Victoria Buc. — Progresul

Electrica Constanța
București (1—2), Muscelul

Victoria Giurgiu (2—4), Meta- 
— Unirea Răcari (2—2), Electrica 
Portul Constanța (0—4), Dinamo 

Alexandria (1—1).

Mare

13 9 1 3 24:16 19 1. C.F.R, Roșiori 11 8 1 2 18: 2 17
13 7 2 4 20:13 16 2. Dinamo Victoria Bur 11 6 2 3 24:12 14
13 6 4 3 16:11 16 3. Victoria Giurgiu 11 5 3 3 23:17 13
13 6 4 4 20:18 14 4. Flacăra roșie Buc. 11 4 4 3 17:12 12
13 5 3 5 22:15 13 5. Progresul Alexandria 11 3 6 2 12:14 12
13 4 5 4 17:14 13 6. Metalul Pitești 11 5 2 4 15:23 12
13 6 1 6 21:19 13 7. Portul Constanța 11 5 1 5 18:12 11
13 4 5 4 16:17 13 8. Tehnometal București 11 5 1 5 16:23 11
13 6 1 6 20:24 13 9. Unirea Răcari 11 3 3 5 15:16 9
13 6 0 7 16:16 12 10. Muscelul Cîmpulung 11 4 1 6 17:21 9
13 4 4 5 23:27 12 11. Electrica Fieni 11 3 1 7 14:27 7
13 5 1 7 11:14 11 12. Electrica Constanța 11 11 3 7 12:221 5
13 3 4 6 9:26 10 SERIA VEST : Electroputere Craiova
13 2 3 8 14:19 7 C.F.R. Arad (0—1), Victoria Călan — Teba

Minerul
Baia Mare (1—3), Arieșul Turda 
Metan Mediaș (0—2).

— Gaz

1. C.F.R. Timișoara 13 7 5 1 20:11 19
2. Minerul Baia Mare 13 8 1 4 19:11 17
3. C.S.M. Reșița 13 7 2 4 23:11 16
4. Jiul Petrila 13 4 6 3 13:16 14
5. A. S. Cugir 13 5 4 4 12:20 14
6. Ind. Sîrmei C. Turzii 13 6 1 6 28:20 13
7. Minerul Lupeni 13 5 3 5 15:18 13
8. Gaz Metan Mediaș 13 4 3 6 18:14 11
9. C.S.M. Sibiu 13 5 1 7 14:14 11

10. C.S.M. Cluj 13 4 3 6 11:13 11
11. Arieșul Turda 13 4 3 6 14:19 11
12. A.S.M.D. Satu Mare 13 5 1 7 18:25 11
13. Flamura roșie Oradea 13 4 3 6 12:19 11
14. Mureșul Tg. Mureș 13 2 6 5 18:24 10

CATEGORIA C

eficace, punînd un deosebit ac- 
pe apărare, ceea ce duce 

la un joc aglomerat, distructiv, 
de orizont. Exemple în acest sens 
oferit " " - - ■
rești și mai recent tntîlnirea 
Steaua și Progresul. .
jocul deschis, atacînd sporadic, cu 

unul sau doi jucători, Progresul a ob
ținut pină la urmă o victorie merita
tă, dar aceasta în dauna unui joc mo- 

dovedit că ar 
cu succes în 
ca Steaua și

jocul Farul—Dinamo

dern pe care echipa a 
fi putut să-l practice 
compania unui adversar

MECIURILE DE

firesc 
lipsit 
ne-au 
Bucu- 
dintre 

Renunțînd la

tare mai puțin slabă într-un singur joc, 
sau numai după cîteva faze reușite, 

înaintea etapei de miine ne expri
măm convingerea că jucătorii echipe
lor noastre de fotbal vor depune mai 
mult efort pentru îmbunătățirea jocu
rilor, principalele lor obiective fiind 
calitatea, eficacitatea, sportivitatea.

SERIA EST : FI. roșie Tecuci
Bîrlad (1—2),.......................
Brăila (1—5), 
Onești (1—2), 
Mizil (0—3),

Moldova Iași — 
Textila Buhuși — 
Metalospoit Galați 
Rapid Focșani — 

Moinești (1—4), Dinamo 
Botoșani (1—0).
1. Laminorul Brăila
2. Dinamo Suceava
3. Chimia Onești
4. Rapid Mizil
5. FI. roșie Tecuci
6. Textila Buhuși

Suceava

Rulmentul 
Laminorul 

Chimia 
— Rapid 

Petrolul 
— Unirea

MÎINE
Știinfa Timișoara—Petrolul; Crișul 

Oradea—Steagul roșu ; U.T.A.—Rapid; 
Siderurgistul—Farul; Dinamo Pitești— 
Progresul.

Meciurile Steaua—C.S.M.S. Iași (ora 
14,15) și Dinamo București—Știința 
Cluj (ora 16) se dispută în program 
cuplat pe stadionul „23 August".

să realizeze chiar un 
In general, partida a 
sta nu ne poate opri 
jocul celor două echipe, 
manifestate. Cui ar folosi 
Fără îndoială nu cauzei ridicării ni
velului fotbalului nostru ci numai în
treținerii unei atmosfere de automul- 
turnire în cluburi, în rîndurile antreno
rilor și jucătorilor. De aceea, anali- 
zînd eu exigență comportarea echipelor 
conducerile secțiilor de fotbal trebuie 
să acorde mai multă atenție lipsuri
lor arătate de jucători, să tragă 
concluziile asupra comportării în an
samblu nesatisfăcătoare a echipei. Și 
nu sumar și fragmentat, după o compor-

scor mai ridicat, 
plăcut, dar acea- 
să privim critic 

lipsurile 
aceasta ?

11
11
11
11
11
11

7
5
5
6
4
4

2
2
4
5
4
4

33:10
20:13
14:10
16:19
18:16
16:16

16
14
12
12
11
11

Arad (0—0), Siderurgistul Hunedoara — 
Pandurii Tg. Jiu (0—6), Minerul Deva — 
Electromotor Timișoara (2—2), Metalul T. 
Severin — Tractorul Corabia (0—6), Vago
nul Arad — Steaua roșie ” ’ —

1. Pandurii Tg. Jiu
2. Metalul T. Severin
3. Vagonul Arad
4. C.F.R. Arad
5. Tractorul Corabia
6. Electromotor Timiș.
7. Steaua roșie Salonta
8. Minerul Deva
9. Victoria Călan

10. Electroputere
11. Siderurgistul
12. Teba Arad

SERIA NORD :
ghișoara (2—1), Chimica Tîrnăveni — Rapid 
Tg. Mure- (2—1), Recolta Cărei — Soda 
Ocna Mureș (2—1), Metalurgistul Baia Mare
— Minerul Baia Sprie (0—1), Minerul Bihor
— Gloria Bistrița (0—1), Metrom Brașov — 
Textila Si. Gheorghe (0—1).

1. Recolta Cărei
2. Unirea Dej
3. Minerul Baia Sprie
4. Metrom Brașov
5. Gloria Bistrița
6. Minerul Bihor
7. Chimica Tîrnăveni
8. Soda Ocna Mureș
9. Textila Sf. Gheorghe -

10. Faianța Sighișoara
11. Rapid Tg. Mureș
12. Metalurgistul B. Mare

Salonta (2—3).
6 2 3
7 0 4
6 1 4
4
6
5
5
5
4
4
4
1

14
14
13
12
12
12
11
11
10
9
9
5

Unirea Dej — Faianța Si-

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11 
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11 
11

8 
6
6
5
6
5
4
5
4
4
4
2

4 3 
0 5
2 4
1 5
1 5
2 5
1 6
1 6
3 7

1
2
1
2
0
2
3
0
1
1 
0
1

2
3
4
4
5
4
4
6
6
6
7
8

17
14
13
12
12
12
11
10
9
9
8
5
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5 minute de vorbă 
cu arbitrul Andrei Rădulescu
Săptămîna trecută, mai precis 

miercuri 11.III a.c., o brigadă de 
arbitri romini, alcătuită din Andrei 
Rădulescu, Stelian Mataizer și Ale
xandru Pîrvu a condus la Bergamo 
meciul dintre reprezentativele olim
pice ale Italiei și Turciei. A învins, 
după cum se știe, selecționata Italiei 
cu 7—1. rezultat care, cumulat cu 
„nulul" (2—2) de la Ankara, o ca
lifică pentru turul următor al preli
minariilor olimpice. La înapoierea în 
țară a arbitrilor noștri ne-am întreți
nut citeva minute cu Andrei Rădu
lescu, care a condus la „centru" jo
cul mai sus amintit.

— Dacă nu ne înșelăm, 
colegii de la „linie" ați 
prima brigadă de arbitii 
care a condus vreodată în
Cum a fost apreciat arbitrajul ?

La prima întrebare, interlocutorul 
nostru răspunde ațirmativ, pe a 
doua o ocolește cu. modestie, iar 
la insistențele noastre ne oferă spre 
consultare presa de specialitate. Ci
tim din „Eco di Bergamo": „Arbi
trajul rpmînului Andrei Rădulescu 
a fost autoritar și precis." Aceleași 
cuvinte de laudă le intîlnim și ui

dv. și 
alcătuit 
romini 
Italia ?

cotidianul 
in „Tutto 
coloanele sale și un interviu intitu
lat: „întrevedere cu atleticul arbi
tru romîn, ing. Andrei Rădulescu".

— N-am avut un meci dificil de 
condus — se „apără" interlocutorul 
nostru. Amândouă echipele și-au dis
putat in mod corect șansele. înles- 
nindu-ne sarcina.

— Cum se explică diferența de 
scor între cele două partide: de la 
2-2 la 7-1?

— In acest al doilea joc, gazdele 
au aliniat o echipă puternică, cu 
jucători de „prima mină", cărora 
fotbaliștii turci nu le-au putut 
opune rezistență.

— Ce jucători v-ati lăsat cea mai 
bună impresie ?

— Mazzola, care acționează în 
stilul lui Di Stefano, cele două aripi, 
Fortunato și Domenghini, Rosato 
și portarul Pizzaballa.

— Ce sistem au adoptat in acest 
joc fotbaliștii italieni?

— Un 4—2—4 elastic; in pe
rioadele de dominare — și acestea

„II Giorno", precum și 
sport", care publică in

au caracterizat intîlmrea — 
dintre fundașii centrali se integra 
în linia mediană, iar mijlocașul' (în
locuit) se intercala în atac.

— Ce ați'mai dori să adăugați?
— Să-mi exprim și cu acest pri

lej mulțumirea pentru primirea căl
duroasă, pentru atenția cu care am 
fost înconjurați pe tot timpul șede
rii noastre la Bergamo și la Milano.

Interviu luat de
G. NICOLAESCU

Reamintim că se cîștigă pe trei ca
tegorii : 12, 11 și 10 rezultate exacte, 
iar buletinele considerate cîștigătoare 
se depun pînă joi 2 aprilie a.c. ora 13

1X2X1X21 PRONOEXrRES
Astăzi este ultima zi cînd mai puteți 

completa buletinele la concursul Prono
sport nr. 12, etapa de mîine 22 martie. 
Programul de concurs cuprinde întrea
ga etapă a categoriei A, un meci din 
cadrul categoriei B seria 1 și 4 întîl
niri din campionatul italian divizia A 
In frunte cu derbiul orașului Milano 
dintre echipele Milan și ’

cu derbiurile bucureștene, patru întîlniri din 
cadrul categoriei B și patru întîlniri din 
cadrul campionatului italian.

Tată cum se prezintă acest program :

© Ultimele bilete la concursul SPORT- 
F.XPRES trimestrul 1/1964 mai pot fi procu
rate pînă la 25 martie, dată la care con
cursul se închide.

Primul concurs SPORTEXPRES al anului 
oferă peste 34 000 cîștiguri în obiecte 
bani în frunte cu cele 30 autoturisme.

Tragerea concursului SPORTEXPRES va 
vea loc duminică 29 martie a.c.

face prin casieriile Loto Pronosport care 
vor funcționa în cadrul unor agenții proprii 
de vînzare. Lista acestor agenții am publi
cat-o în ziarul „Sportul popular' de joi 19 
martie a.c. și o mai puteți găsi în „Pro
gramul Loto Pronosport" nr. 12 de marți 
24 martie a.c. De altfel, această listă se 
află afișată la toate agențiile Loto Prono
sport din Capitală.

Și

a-

Tată programul integral

lnternazionale.

al concursului :

A)

PREMIILE 
SPORT Nr.

CONCURSULUI PRONO-
II DIN 15 MARTIE 1964

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

III. Dinamo Pitești — Farul (cat. A)
IV. Steagul roșu — Știința Tim. (cat. A) 

V. Știința Galați — Dinamo Bacău (cat. B)
VI. Ceahlăul - “ ‘ —

VII. Ind. Sîrmei
VIII. Gaz Metan •

IX.

de

I. U.T.A. — Rapid (cat.
II. Steaua — C.S.M.S. (cat. A)

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

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

VIII. Poiana — Metalul Tîrgoviște (cat.
IX. Milan — lnternazionale (camp. ital. A)
X. Roma — Bologna (camp. ital. A)

XI. Bari — Torino (camp. ital. A) 
XII. Juventus — Lazio (camp. ital. A)

(cat.
A)

A)

A)

A)

B)

Programul concursului Pronosport din săp- 
tămîna următoare, cel din 29 martie, 
prinde patru dintre cele mai atractive par
tide din campionatul categoriei A în frunte

cu-

X.
XI.

XII.

Poiana (cat. B)
- C.S.M. Cluj (cat. B) 
C.S.M. Sibiu (cat. B)

Bologna — lnternazionale (camp, ita
lian A)
Mantova — Juventus (camp. ital. A) 
Sampdoria — Spăl (camp. ital. A) 
Torino — Roma (camp. ital. A)

Miercuri 25 martie se închide vîn•

zarea la concursul suplimentar PRO
NOSPORT — U.E.F A„ în programul 
căruia apar toate intilnirile din primul 
lur al seriilor Turneului U.E.F.A., par
tide care se vor disputa joi 26 martie 
în Olanda. In aceeași zi vor fi cunos
cute rezultatele primelor opt întîlniri 
din program care este completat cu 
patru meciuri din etapa de duminică 
29 martie a campionatului categoriei A.

• Concursul PRONOEXPRES 
săptămîna viitoare este ultimul concurs 
la care se atribuie premii suplimentar; 
posesorilor de bilete SPORTEXPRES 
trimestrul 1/1964.

Deci și la concursul Pronoexpres din 
25 martie, prin „legarea" a cite unui 
bilet SPORTEXPRES pentru fiecare 
variantă PRONOEXPRES puteți obține 
importante cîștiguri suplimentare în 
frunte cu motociclete „C.Z." de 175 
cmc.. „M.Z." de 125 cmc., frigidere, te
levizoare, aparate de radio etc
• Nu uitați 1 începînd cu concursul PRO- 

NOEXPRES nr. 13 din 25 martie a.c., trage
rea LOTO CENTRAL din 27 martie a.c. și 
concursul PRONOSPORT nr. 13 din 29 mar
tie a.c., plata premiilor în Capitală se va

Categoria
Categoria

42 lei.
La categoria 

premiu fiind sub
10 lei, fondul de 
la categoria Il-a.

I. 
a

455 variante a 142 lei.
11-a, 4588,3 variante a

a 111-a valoarea unui 
plafonul 

premii s-a
minim de 
repartizat

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 
1964, au * ’ - ~
numere :

42 35 45 19 85 8 11 82 15 20
Premii suplimentare : 33 43 44
Fond de premii : 854 026 lei.
Report categoria I suplimentar : 84.178 Iei.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

27 martie a.c., în București.

20 martie 
lost extrase din urnă următoarele

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.
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ATLETISM
START LA SOSIREȘcolarii bucureșteni și-au desemnat campionii

Sala Floreasca a cunoscut duminică medii nr. 14 a cîștigat cu scorul de 
o animație deosebită. Sute de elevi 3—0 (6, 12, 5). Am remarcat jocul 
bucureșteni au venit să-și încurajeze 
echipele favorite, care au luat parte 
la întrecerile finale ale campionatului 
școlar, faza pe Capitală, întreceri care 
contează, totodată, și în cadrul Spar- 
tachiadei republicane.

La fete, în finală s-au întîlnit echi
pele Școlii medii nr. 14 (antrenor prof. 
S. lanis) și Școlii pedagogice (antrenor 
prof. Amalia Brondela). Mai bine pre
gătită și mai omogenă, echipa Școlii

Competiții, concursuri
• Azi și mîine se desfășoară trei 

eonoursuri cu caracter republican. La 
Poiana Brașov au loc finalele campio
natelor republicane școlărești la pro
bele alpine și de fond, precum și etapa 
a Il-a a „Cupei R. P. Romîne" la 
probele de fond. în Bucegi se dispută 
tradiționalul concurs dotat cu „Cupa 
Valea lui Carp", care cuprinde o cursă 
dr coborîre și una de slalom special.

• Pîrtille Parîngului au găzduit, de 
curind, o reușită competiție, la care 
au luat parte 40 de schiori din Valea 
Jiului și Hunedoara. Ei s-au întrecut 
pentru „Cupa Parîngul", care a fost 
cucerită de reprezentanții asociației 
tportive Parîngul Petroșeni. Iată câști
gătorii probelor : coborîre seniori : V. 
Lazăr (Parîngul Petroșeni) ; juniori : 
Dumitru Birlida ȘParîngul) ; senioare : 
Virginia Peterfi (Parîngul) ; jianioare : 
Rodica Stanciu (Parîngul) ; slalom 
uriaș seniori : Al. Acs (Parîngul) ; ju
niori : D. Bîrlida ; slalom special se
niori : Al. Acs ; juniori : D. Birlida ; 
senioare : Virginia Peterfi ; junioare : 
Rodica Stanciu. (STAICU BÂLOI — 
coresp. regional).

• Zăpada căzută din abundență pe 
masivul Semenic a favorizat 
rarea unui reușit concurs, la 
luat parte peste 100 de elevi 
'din regiune. Cea mai bună 
tare au avut-o reprezentanții 
Reșița (antrenor prof. Zorița Suciu), 
care au cîștigat 7 din cele 8 probe. 
Iată câștigătorii : băieți slalom special : 
Ad rian Lungu ; coborîre: Gh. Todea 
(Caransebeș) ; fond 5 km : N. 
3x5 km: Reșița (Petica, 
Adam) ; fete slalom special: 
Letalic ; coborîre : Rozalia 
fond 3 km : Rozalia Szabo ; 3x3 km : 
Reșița (Szabo, Marton, Deminenco). 
(P. BOCȘANU — coresp.)

bun practicat de Irina Panaitescu, 
Elena llalianis și Maria Iod de la în
vingătoare, Maria Viting și Adriana 
Militarii de la învinse. Pe locul ‘3 s-a 
clasat echipa Școlii medii nr. 17 (an
trenor prof. Rodica Șiclovan).

Finala băieților a opus echipele Șco
lii profesionale „23 August" (antrenori 
prof. I. Săvulescu și F. Pascal) și 
Școlii medii nr. 39 (antrenor prof. C. 
Gheorghiu). Au cîștigat reprezentanții 
Școlii profesionale cu scorul de 3—0 
(7, 9, 5), care au devenit din nou cam
pioni școlari ai Capitalei. S-au eviden
țiat V. Ghiju. I. Dobre, L. Paraschiv, 
de la învingători și N. Creții, V. lo- 
riesctt de la învinși. Locul 3 a fost ocu
pat de echipa Școlii medii nr. 14 (an
trenor prof. R. Duțescu). Cîștigătorilor 
le-au fost înmînate diplome și premii 
(A. ZAMFIRESCU — coresp.).

★
Azi și mîine continuă întrecerile din 

cadrul „Cupei R.P.R.". Etapa a Vl-a 
programează următoarele meciuri: 
MASCULIN — Petrolul Ploiești—Ra
pid, Tractorul Brașov—Dinamo, Știința 
Timișoara—Progresul Buc., Știința Ga
lați—Steaua, Farul—Minerul Bihor, 
Știința Cluj—C.S.M.S. Iași; FEMININ: 
Progresul Buc.—C.P.B., Știința Buc.— 
Știința Cluj, CSM Sibiu—Voința Craio
va, Farul—CSM Cluj. întîlniiea femini
nă Rapid—Dinamo se va disputa după 
etapa a IX-a.

Programul voleibalistic este comple
tat cu întîlnirile din cadrul etapei a 
IV-a a returului campionatului republi
can seria a Il-a.

® In urma ședinței de analiză a 
activității atletismului în regiunea Su
ceava, a fost adoptat un plan de mă
suri care prevede, printre altele, înfiin
țarea unor centre de pregătire pentru 
copii și tineret 
Rădăuți, Șiret 
centre au fost 
și profesori de
Tronciu (Suceava), Ercmia Adochiței

la Suceava, Botoșani, 
și Cîmpttlung. Aceste 
încadrate cu antrenori 
educație fizică : D-tru

(Botoșani), Marin Salahub (Sitei), • La Baia Mare a avut loc recent 
Gh. Bratu (Cimpulttng) etc. primul concurs de atletism în sală.

Pentru anul 1964 planul de măsuri Au luat parte peste 200 de elevi de la 
prevede intensificarea activității atle
tice în întreaga regiune, amenajarea 
de noi piste la Fălticeni, Gura Humo
rului și Dorohoi, organizarea unui bo
gat program competițional, corectarea 
a 8 recorduri regionale de seniori și 
10 de juniori etc. (C. ALEXA — co
respondent regional).

Duminică și luni la bazinul Floreasca
i

De mîine, acei dintre elevii care 
au îndrăgit sportul natației se vor 
afla în București pentru a participa 
la o competiție tradițională : „Cupa 
Sfatului popular al Capitalei". Se vor 
întîlni pe blocstarturile piscinei aco
perite de la Floreasca înotătorii și îno
tătoarele de la școlile sportive de elevi 
din Reșița, Arad, Oradea, Sibiu, Galați, 
Tg, Mureș și București.

Concursul se va desfășura mîine (de 
la ora 18) și luni (de Ia ora 10 și de 
la ora 17) pe următoarele categorii de 
vîrstă : pentrn cei născuți în 1952— 
1953 : 33 m spate, 33 m liber, 33 m 
fluture, 33 m bras, 4 x 33 m mixt ; 
pentru cei născuți în 1950—1951 : 66 
m spate, 66 m liber, 66 m fluture, 66 
iu bras, 4 x 66 m mixt ; pentru cei

„Cupa primăverii4*

născuți în 1948—1949: 100 m spate, 
100 m liber, 100 m fluture, 100 m 
bras, 4 x 100 m mixt.

întrecerile, organizate de Secția de 
învățămînt a Sfatului popular al Ca
pitalei prin Școala sportivă de elevi 
nr. 2, constituie un prilej de verifi
care a muncii depuse de antrenorii 
secțiilor de înot ale acestor școli, iar 
pentru tinerii concurenți o bună oca
zie de a obține rezultate cît mai va
loroase.

• Recent s-a desfășurat în bazinul 
acoperit din Reșița faza I a campio
natului republican de sală. Au parti
cipat înotători din Arad, Timișoara și 
Reșița. Clasamente pe echipe : seniori: 
1. Olimpia Reșița 119 p ; 2. Industria 
Lînei 4- S.S.E. Timișoara 56 p ; 3. 
S.S.E. Arad 51 p ; senioare ; 1. S.S.E. 
Timișoara 26 p ; 2. Olimpia 24 p ; 3. 
S.S.E. Arad 15 p ; băieți : 1. S.S.E. Re
șița 139 p ; 2. S.S.E. Arad 61 p ; 3. 
C.S.O. Timișoara 16 p ; fetițe : 1. S.S.E. 
Reșița 128 p ; 2. S.S.E. Arad 59 p ; 
3. C.S.O. Timișoara 17 p. (GH. SUHA- 
NEC — coresp.).

școlile din localitate. In program a fi
gurat numai proba de 25 m plat (con
cursul a și fost dotat, pentru acest 
motiv, cu „Cupa sprintului redus"), 
întrecerile organizate pe clase, s-au 
bucurat de un frumos succes. (V. 
ȘTEFĂNESCU — coresp.).

• în sala de sport nr. 1 a CSMS 
din lași a avut loc un concurs la care 
au participat 375 de elevi. Cîteva re
zultate: JUNIORI II: 20 m: C. Lit- 
vichicvici, I. Herșcu, D. Vizitiu 3,5: 
lungime: M. Brot 4,86 ; înălțime: M. 
Lehănceanu 1,35; COPII (născuți 1959 
■—51) : 20 m: O. Teodorescu 3,5 ; lun
gime: G. Furnică 4,27; înălțime: T. 
Ștefănescu 1,35. In clasamentul pe 
echipe primul loc a fost ocupat de 
Șc. medie nr. 7 (prof. C. Bordeianu și 
D Pintilie) cu 45 p. (GH. VAS1L1U — 
coresp.).

• Membrii loturilor noastre olimpice 
și alți sportivi fruntași au pornit o 
acțiune foarte serioasă împotriva fuma
tului. Se știe că nu numai alcoolul, 
dar și tutunul sîrtt dușmani ai perfor
manțelor înalte, spre care tind toți 
sportivii noștri, ai sănătății fiecăruia. 
Acțiunea este cît se poate de bineve
nită și ea va trebui să fie încurajată 
și sprijinită de toți factorii de răspun
dere și în primul rînd de antrenori. 
Tocmai de aceea, de la antrenori avem 
pretenția să-i ajute pe sportivii fumă
tori să se despartă de țigară.

La crosul de la Călimănești am vă
zut însă un antrenor, pe Gheorghe 
Kiss, de la CSM Cluj, el însuși fost 
recordman al țării la 1500 m, care-și 
ajuta elevii după cursă, cu țigara -ui 
colțul gurii / Sau, mai pot fi înlîlniți 
mulțl antrenori care fumează. în tim
pul concursurilor și al antrenamentelor, 
chiar în sala Floreasca...

Tovarăși antrenori, fiți un exemplu-, 
și în această privință, pentru elevii 
voștri!

desfășu- 
care au 
și eleve 
compor- 
orașului

Petica ; 
Ștefani, 
Rozalia 

Letalic ;

REZULTATE BUNE ȘI UN NOU RECORD AL TARII
IN PRIMA ZI

Trăgătorii bucureșteni și-au dat întîl- 
nire, pe poligoanele Dinamo și Tunari, 
in primul concurs de amploare al 
anului dotat cu „Cupa primăverii".
Trăgătorii noștri fruntași au înregistrat 

cîteva rezultate promițătoare.
Iată rezultatele : pistol viteză :

I. Tripșa (Dinamo) 587 p. — normă o- 
limpică pe anul 1964 ; 2. Șt. Petrescu

1.

DE CONCURS
(Dinamo) 586 p. 3. M. Duniitriu (Stea
ua) 583 p. Armă liberă calibru redus 
3x30 focuri senioare, poziția culcat: 
1. Margareta Enache (Steaua) 293 p. 
(3 m) ; 2. J. Zvonevschi (Dinamo) 293 
p. (2 m) ; 3. Ana Goreti (Olimpia) 
292 p; poziția în genunchi: 1. Marga
reta Enache 287 p; 2. Eda Baia (Ști
ința) 285 p ; 3. J. Zvonevschi 282 p; 
poziția in picioare: 1. Ioana Soare 
(Știința) 277 p. NOU RECORD Afc 
R.P.R. (vechiul record 276 p.) ; 2. Ma
ria Ignat (Știința) 267 p; 3. Ana Go- 
reti 264 p; pe trei poziții: 1. Ioana 
Soare 842 p; 2. Margareta Enache 
841 p. 3. Ana Goreti 835 p; juniori, 
poziția culcat: 1. E. Alsani (Steaua) 
290 p; 2. S. Ciselschi (Steaua) 290 
p; 3. T. Ciselschi (Steaua) 289 p; 
poziția în genunchi: 1. E. Alsani 277 
p; 2. N. Sahaidac (Metalul) 276 p; 
3. D. Becea (Știința) 276 p; poziția 
in picioare: 1. E .Alsani 272 p; 2. I. 
Olteanu (Dinamo) 259 p ; 3. D. Becea 
257 p; pe trei poziții: 1. E. Alsani 839 
p ; 2. D. Becea 821 p ; 3. N. Sahaidac 
811 p.

Concursul continuă astăzi și mîine 
pe aceleași poligoane. (V. G.).

Un aliment al tuturor

ÎNGHEȚATA

O producție în culori a studioului Maxim Gorki

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.

Sâptâmina viitoare pe ecrane

LOVITURA DE PEDEAPSA



Acasă la golgeterul de la Praga
Acasă la Ion Mozer, un 

băiețaș cu părul blond 
privește înclntat Cupa pe 
care a primit-o „tăticu" 
la Praga, după ce pe 
ecranul televizorului apă
ruseră ultimele secvențe 
din drumul spre marea 
victorie. Apele cristalului 
ne reamintesc și 
subiectul celor cinci 
nute pe care le-am 
citat golgeterului 
pionatului mondial 
Praga.

— Primul minut am 
vrea să-l rezervăm... de
butului.

— După volei, tenis de 
cimp și... fotbal, 
ceput să foc 
Primele jocuri, 
ani, la școala 
construcții din 
Apoi, în 1955.

cu prof. C.

DE PE RING, PE PLATOUL DE FILMARE ■ ■■

nouă 
mi- 

soli- 
cam- 
de la

Cît p-aci să nu-1 recunosc 
pe Vasile Boghiță. Deși ne 
știm de vreo 20 de ani. Cu 
plete, mustăți stufoase și 
bluză bătută în ținte, gata 
să te prindă mirarea...

— Parcă ai fi un personaj 
descins dintr-un tablou de 
epocă.

— Păi, ăsta și sînt, spune 
cu un zîmbet larg Boghiță. 
Permiteți-mi să mă reco
mand : TUDOR ȘOIMARU.

— Așadar, din nou film ? 
— întrebăm, profitînd de o 
scurtă pauză între două tu
ruri de manivelă.

— Din nou 1 Parcă mă simt 
mai în largul meu pe pla
tou. Deși marea pasiune ră- 
mîne tot scena.

— Dar prima dragoste a 
fost sportul, nu e așa ?

ȘI iată-ne răsfoind împre- 
ung un album de amintiri

foarte drag actorului. Pasio- 
nații boxului n-au avut încă 
timp să-1 uite pe tînărul 
înalt, puternic, cu un corp 
de atlet, care acum vreo 15 
ani urca timid scările rin
gului. După ce făcuse rugbi 
și notație (specialiștii îi pre
ziceau în ambele sporturi un 
viitor frumos), Boghiță se 
consacră sportului cu mă-

Varietăți
îotbalisticc

* Pentru luna iunie se 
proiectează un meci între 
selecționatele de fotbal 

■ ale Europei și Americii
de Sud. Cu adevărat un... 
desert fotbalistic.

♦ Cu citeva clipe înainte 
de a pleca spre orășelul 
Pamel. unde avea de sus
ținut un meci important, 
echipa franceză U.S. To- 
urnai s-a 

de aportul 
jucător, pe 
bourg.

Motivul ?
Deplasarea 

cu autobuzul și locurile 
fiind limitate 
echipei a decis ca soțiile 
juca corilor să. rămînă... a- 
casă. Cu acest lucru n-a 
fost de acord soția lui 
Denenbourg care, fiindu-i 
frică de singurătate, l-a 
determinat pe soțul ei să 
rămînă și el acasă.

Noroc că celelalte ne
veste au fost mai cura
joase. Altfel, U.S. Tour- 
nai ar fi pierdut meciul 
prin... forfait.

Astfel va arăta Tudor 
Șoimaru in interpretarea 
lui Vasile Boghiță.

văzut lipsită 
celui mai bun
nume Denen-

avea loc

conducerea

nuși, reușind să fie selec
ționat în echipa națională.

— Cele mai importante me
ciuri ?

Actorul stă pe gînduii. A- 
poi spune :

— Toate au fost impor
tante. Mai ales că în carie
ra mea, înlîlnirile susținute 
nu se pot număra cu zeci
le. Disputele cu Soțikas (la 
Varșovia și Moscova n.n.), 
cu Ciobotaru șl Fiiresz și, 
mal ales, un meci dramatic 
cu maghiarul Bene III la Bu
dapesta, mi s-au întipărit cel 
mai mult în memorie.

— Ați părăsit sportul de 
performanță în...?

— ...1954, cînd am intrat la 
Institutul de teatru. Iar în 
1957 am urcat pentru prima 
oară treptele... scenei.

— A fost mai greu decîl 
pe... ring ?

— Aș minți dacă aș spune 
nu. A fost foarte greu. Ve
deți, in ring eram totdeauna 
unul șl același, Vasile Bo
ghiță...

— Ceea ce nu-1 de loc 
rău, intervenim, glumind.

— Da, dar pe scenă a tre
buit să fiu cînd contele de

Cordoba din Don Carlos, cînd 
maurul Antonio din „A 12-a 
noapte", cînd Ahiias din 
„Cezar și Cleopatra" și cîte 
și mai cîte.

Apoi a urmat filmul. Foar
te expresiv, dinamic, stăpî- 
nind excelent mișcarea (vezi 
foloasele rugbiului, boxului, 
înotului) Boghiță era parcă 
făcut pentru peliculă. Debu
tează în .Alarmă în munți" 
într-un rol episodic, apare a- 
poi în «Moara cu noroc", 
.Setea", „Lupeni 29", iar re
cent i se distribuie rolul 
principal, Tudor Șoimaru, în 
.Neamul Șoimăreștilor", e- 
cranizarea romanului lui Mi-- 
hail Sadoveanu, făcută de 
Alexandru Struțeanu.

— Un rol pe cît de greu 
pe atît de frumos, spune Bo
ghiță. Este pentru mine o 
mare cinste șî răspundere să 
transpun personalitatea erou
lui atît de complex, creat de 
Sadoveanu.

— Vei reuși ?
— Voî încerca î Sînt foarte 

mult ajutat. în primul rînd 
de regizorul Mircea Drăgan, 
care mă conduce pas cu 
pas ca un veritabil „om din 
colț”. Apoi, fac parte dintr-o 
echipă excepțională, în frun
te cu artiștii poporului Geor
ge Calboreanu, Ștefan Ciu- 
botărașu. Costache Antoniu, 
artiștii emeriți Dina Cocea, 
Colea Răutu, George Mă
ruță, Fory Etterle și alții.

— Dar sportul ?
—- Cum aș putea să ui! 

prima... iubire ? Fac în con
tinuare box la sac cu 
maestrul Jim Călinescu, scri
mă cu profesorul A. Pellegri
ni, gimnastică, înot și călă
rie. Mai ales foarte multă 
călărie. O să-ml trebuiască 
pentru scenele de luptă și 
de mase din film.

— Ce ne puteți spune în 
încheiere ?

— O constatare prețioasă 
făcută pe parcursul unei ca
riere artistice, deocamdată 
scurte : sportul este un aliat 
de preț al slujitorilor scenei. 
Chiar dacă mă refer doar la 
condiția fizică necesară în
vingerii unui efort profesio
nal care se întinde uneori pe 
parcursul a 10—12 ore (re
petiție, filmare, spectacol) și 
tot nu găsesc cuvinte pen
tru a recomanda colegilor 
mei practicarea regulată a 
sportului. O spun din proprie 
experiență.

— AșadaT, în curind pe e- 
crane. Așteptăm...

Culese

VALERIU CHIOSE

am in- 
handbal, 

acum zece 
tehnică de 
T imișoara. 
la Știința

de la

T imișoara 
Lache.

— Să completăm acum 
și tabelul performanțe
lor.

— Sînt, desigur, bucu
ros că am îmbrăcat de 
cinci ori tricoul de cam
pion al țării, 
internațional : 
slavia in 1956.
49 de întllniri 
nale. Și, 
Dortmund și Praga...

— Am „ajuns", deci, 
la Praga I Cum ați par
curs drumul spre 
clasamentului ?

— Cu ajutorul 
lor. Am înscris 
puncte, față de 
care m-au clasat 
trei ani, la Dortmund, pe 
locul secund, după Petre 
Ivănescu (25 de puncte).

Primul loc 
cu lugo- 

Apoi încă... 
internațio- 
bineînțeles,

fruntea

colegi-
33 de 
cele 24 

acum

„mondiale"■ ■■

or- 
go-

— Să recapitulăm 
dinea celor 33 de 
luri...

— Primele 5 le-am 
înscris în jocul cu echipa 
Uniunii Sovietice. Apoi 1 
(!) cu Norvegia, 4 cu Ja
ponia, 10 cu Danemarca,
6 cu R. S. Cehoslovacă și
7 cu Suedia.

— Care portar a rezis
tat cel mai bine șuturi
lor ?

— Norvegianul Rustad, 
un jucător pe care îl 
preciez foarte mult.

— Cel mai frumos 
al campionatului ?

— R. P. Romînă 
Suedia /

— Care ar fi jucătorii 
din care s-ar putea alcă
tui cea mai bună echipă 
a campionatului mon
dial ?

— Am să încep cu to
varășii mei de echipă care

a-

joo

s-au impus in mod deo
sebit : Redl, Ivănescu, 
Hnat, Oțelea. Dintre ad
versarii direcți și ceilalți 
jucători pe care i-am ur
mărit : Johnsson, Carl- 
Ison, Lebedev, Mareș, Jap- 
mestar, Rac2, Hansen și 
Almqvist.

— Și acum ?
— Aștept 

campionat ului și sesiunea 
de examene
Pentru amirtdouă mă pre
gătesc cu toată grija.

Cupa de cristal ne a 
trage din nou privirile. 
Ne reamintim că înainte 
de „mondiale", Petre lvă- 
nescu ne spunea că „la 
15 martie, unul din jucă
torii romîni va fi declarat 
golgeterul campionatului".

începerea

la I.C.P.

Campioana

zer, Nodea, Bulgaru 
Costache I ; patru au par
ticipat la două campionate: 
Oțelea, Bogolea și Costa- 
che II (în 1961 și 1964) șl 
Tale (1958 și 1964).

5-iea 
de

© De fa.pt, 
campionat 
handbal în 7, care s-a des
fășurat în — ’ •
între 6 și 15 martie, a du
rat exact. . .

acest al 
mondial
Cehoslovacia

__ ____ . . 2 160 de mi
nute, adică 36 de ore I Cu 
alte cuvinte timpul efectiv 
necesar pentru disputarea 
celor 36 de meciuri, cite 
a programat campionatul 
(un joc durează o oră)

• în aceste 2 160 de mi
nute 
mai 
luri.
740
(164,
212),

au fost înscrise nu 
puțin de 1 277 de go- 

repartizate astfel : 
în cele patru grupe 

169. 195 și respectiv
371 în semifinale și 

166 în finale. în 
fost marcate 35 
de joc. Un gol 
scris la 1 min. 
secunde.

medie au 
de goluri 

a fost
și 41

în
de

re-
Ro-

• „Partea leului" a 
venit reprezentativei 
mîniei, care a marcat 136 
de goluri. Autorii lor : Mo
zer 33, Ivănescu 22, Hnat 
16, Oțelea 14. Gruia 13, No
dea 13, Iacob 10, Costa- 
che II 9. Popescu Ion 4 și 
Bulgaru 2. Cum se știe, 
Mozer a fost și golgeterul 
recentului campionat mon
dial.
• După încheierea me

ciurilor pe grupe, echipa 
noastră a primit o cupă 
de cristal, acordată de co
mitetul de organizare de 
la Pardubice, celei mai 
bune echipe a grupei. De 
asemenea, antrenorul no
stru loan Kunst-Ghermă- 
nescu — proaspătul antre
nor emerit— a fost apre
ciat de către specialiști 
drept cel mai bun condu
cător tactic de pe margine.
• Șapte dintre jucătorii 

noștri au fost prezențl la 
ultimele trei ediții ale 
campionatului mondial : 
Redl, Hnat, Ivănescu, Mo-

POSTA MAGAZIN • POSTA MAGAZIN
FLORIN FERECAN, 

REȘTI. Avem și noi 
lienir / ’ “ “
fotbal, la handbal 1 
de bucuroși ca și dv., vă 
publicăm

BUCU-
„brazi- 

noștri. Dacă nu Ia 
.................................La fel

epigrama adresată

Iar ați arătat că sînteți cei 
mai buni dintre cei buni, 

Ridicînd prestigiul tării, voi, 
iubiți sportivi romîni 1 

La întoarcerea acasă, de-aș 
putea, pe toți v-aș lua 

Și strîngîndu-vă !* 
seci de sărutări

Nu-î rău 
mondial 1

în brațe, 
v-aș da 1

să fii

SEBU,
1.

campion

Virgil Hnat, căpitanul e- 
chîpei noastre masculine de 
bandbal :

o întrebare : 
tun adevărat ? 
prin... evitare ;

Unii-au pus
— Tiage-un 
Vâ răspund .
Da și nu, căci trage Hnat 1

TRAIAN 
BEBA-VECHE. 
București și Știința 
întîlnit pînă acum 
ori în cadrul campionatului 
categoriei A la fotbal. De 9 
ori a învins Dinamo, de 7 
ori Știința Cluj iar celelalte 
8 meciuri s-au termina! la 
egalitate. Cel mai mare scor 
in intilnirile dintre aceste 
două echipe : 8—0 pentru Di
namo in 1956. 2. Octavian 
Popescu, mijlocașul stingă al 
echipei Dinamo București îm
plinește la 25 aprilie 26 de 
ani. Este originar din Bucu* 
rești și a debutat la „piticii” 
Rapidului. în categoria A a 
activat pînă anul trecut la 
Știința Cluj.

COMUNA 
Dinamo 

Cluj s-au 
de 25 de

jește acum ca instructor vo
luntar.

ANDREI BOLDEA, COMUNA 
BOZOV1CI. Dacă n-au Inter
venit opriri nejustificate ale 
jocului care trebuie socotite 
la sfîrșitul meciului, arbitrul 
nu poate prelungi jocul nici 
cu o secundă peste timpul 
regulamentar, indiferent de 
faptul că in clipa aceea, să 
zicem, mingea se îndrepta 
încet spre poarta goală.

I. A. JENIL, TITU. 1. In 
1956, cînd a jucat pentru 
prima oară în categoria A, 
echipa de fotbal Progresul a 
avut în lot printre alții, pe 
următorii jucători s Cosma, 
Gref, Bratu, Clocea, Știrbei, 
Cruțiu, Smărăndescu I, Ozon, 
Țîrcovnicu, P. Moldoveanu, 
Blujdea etc. 2. Să vă spun 
adresa fostului campion 
mondial de box la toate ca
tegoriile, Floyd Patterson ? 
De ce ? Vreți să-1 mai... îm
bărbătați ? li puteți scrie pe 
adresa pe care desigur că 
o cunoașteți și dv. ; New 
York. Mai mult nu știu nic’ 
eu.

concursului respectiv; b) lo
cul pe care-1 acordă fiecare 
arbitru concurenților pe baza 
punctajului dat (în virtutea 
notei acordate, un arbitru 
îl poate situa pe concurent 
pe locurile 1, 2, 3 și așa 
mai departe). Sportivul care 
are cele mai bune locuri Ia 
arbitri se clasează chiar Îna
intea altui concurent cu un 
punctaj general mai mare. 
De aici — șî surprinderea 
dv. ca și a multora de a 
vedea uneori că, la patinaj

CONSTANȚA BORDE1AȘU, 
BUCUREȘTI. Poezia dedicată 
handbaliștilor noștri reflectă, 
deopotrivă, dragostea dv. 
pentru sport și ușurința cu 
care vă exprimați In ver
suri. In limita spațiului re- 
strîns al rubricii noastre — 
și nu putem cere extindere 
— aveți cuvîntui :

DUMITRU STO1ANOV, TI
MIȘOARA. 1. Boxerul Mircea 
Dobrescu a abandonat acti
vitatea competițională și este 
probabil că in scurtă vreme 
va începe să activeze ca an
trenai. “ ‘ ‘ ‘
mal 
ani, 
cind 
tea.

2. Dinu Cristea nu 
face atletism. La 53 de 
nu e de mirare chiar 
te cheamă... Dinu Cris- 
Bineînțeles insă că ini

ma lui continuă să bată pen
tru atletism, pe care îl slu-

DEZIDEBIU STUBA. LUGOJ. 
T1BEBIU HOFMANN, Tg. MU- 
BEȘ și MATEI C1ZMAB, TI- 
MIȘOARA. Punctajul la pati
naj artistic este greu de 
stabilit și mai ales greu de... 
explicat. Clasamentul 
ral se stabilește In 
de doi factori : a) de 
notelor acordate de
5, și uneori și mai mulți ar
bitri care formează juriul

gene- 
luncție 
totalul 
cei 3.

• La ora actuală, repre
zentativa tarii — campioa
na mondială — este o e- 
chipă de maeștri : Redl, 
Bogolea, Ivănescu. Mozer, 
Hnat. Iacob, Costache Mir
cea II, Oțelea, Nodea și 
Bulgaru sînt maeștri eme
riti, iar Costache Mircea I, 
Gruia. I. Popescu. Nica și 
Tale, maeștri ai sportului.

• De la 14 decembrie 
1963, echipa țării noastre a 
susținut 11 partide, pe care 
le-a terminat neînvinsă : 
ds> 10 ori a obținut victo
ria și o dată a terminat la 
egalitate (12-12 cu U.R.S.S.), 
mareînd 
primind

227 de goluri și
144 de goluri.
golgeterii celor-A Iată

lalte echipe naționale fi
naliste : Almqvist (Suedia) 
28 goluri ; Duda (Cehoslo
vacia) 21 : Lubking (R.F.G.) 
21 ; Terțvadze (U.R.S.S.) 
26 ; Milkovici (Iugoslavia) 
26 ; Hansen (Danemarca) 
30 ; Fenyo (Ungaria) 31.

Epigrame
In prima 

fotbaliști
etapă unii 

au jucat dur.

se-ntîlnesc 
se lovesc

Amicii cind 
Peste umăr 
Fotbaliștii, văd, mai lesne 

salută... pe la glezne 1Se

La Cluj, Ilie Stelian (Di
namo Pitești) a lost eli
minat de pe teren pen
tru vociferări.

Mi-amintesc fără efort : 
„Și Ilie... face sport” 
Dar aflai : Stelian Ilie 
Face-n plus... și gălăgie I

I. COSMIN

Echipei de handbal a 
țării noastre care a cu
cerit pentru a doua 
oară consecutiv titlu! 
de campioană a lumii.

Cînd echipa-mi dragă 
saltă 

pe treapta cea 
mai-naltă, 

pun singur o-ntrebare : 
ca să-i mai fac urare

Sus

3
9 
fi 
ține

este mai mare decît 4 sau 
decît 10. Unde-ar fi așa 
la fotbal 1 Rapidul ar ob- 

o grămadă de victorii ' 
ION POȘTAȘU

Desene de 
N. CLALID1U

1

îmi
Pot
La mai mare ?

GH. STERIADE

In urma autogolului o- 
rădeanului Georgescu, Ra
pid a cîștigat partida cu 
Crișul și a urcat în cla
sament

Dinsul — am văzut și noi — 
Procedînd nu prea cuminte 

dat mingea înapoi 
Rapidul... înainte.

Studenții 
.Carpați' 
neglijează 
înviorară.

de la căminul 
din Capitală 
gimnastica de

Portarul care 
Tși spune-așa.

sta
pe

de strajă 
drept cu- 

vînt :
— Dacă studenții-s la etaje. 
Gimnastica e... la pămînt.

La numai 12 ani. Elena 
Moiș, cea mai bună pati
natoare artistică a țării, 
are în urma sa o lungă 
biografie sportivă. Răs- 
foiți-i albumul de familie.

Primii pași pe gheată 
au fost făcuți la 4 ani. 
Glumind, am putea spune 
că Bibi a învățat mai in- 
tii să patineze și abia 
după aceea să.. . meargă. 
Primii pași și. bineînțeles, 
primele căzături. Apoi au 
fost din ce in ce mai pu
ține- Fetița nu știa încă 
să scrie cind deslușea 
destul de bine caligrafia 
complicată a 
școală.

Au urmat 
succesele... 
le-a urcat 
treaptă. Campioană de 
copii, apoi de junioare 
(cițiva ani la firul) și, în 
sfirșit, in 1963, prima in

figurilor de

concursurile. 
Bibi Moiș 

treaptă cu

întrecerea senioarelor. Vic
toria punea capăt supre
mației deținută multă 
vreme de Cristina Patrau- 
lea. Anul acesta, principa
la adversară a lui Bibi 
Moiș a fost o altă fetită, 
Crenguța Cumbari, o re
prezentantă la fel de ta
lentată a primei generații 
ridicată pe gheața pati
noarului „23 August".

Campioana are 12 ard. 
Este, in mod normal, 
vîrsta începuturilor spor
tive. Bibi a atins, insă, 
un nivel de măiestrie care 
reprezintă un serios punct 
de plecare, un start lan
sat. Campioana se gin- 
dește că următoarea O- 
limpiadă de iarnă se 
va desfășura în 1968, 
cind ea va avea 16 ani...

(V. CH.) 
Foto : T. Roibu



De pe terenurile 1 SCURTE ȘTIRI EXTERNE
de tenis

*0' în optimile de finală ale turneului 
Internațional de tenis de la Mexico 
țîity, iugoslavul Pilici l-a învins cu 6-2;

—2 pe Contreras (Mexic) iar Jova- 
tâbvici • (Iugoslavia) a cîștigat cu 6—3 ; 
Jjr—6 ; 7—5 meciul cu mexicanul Lan- 
gre. Pentru sferturile de finală s-au 
jnai calificat Palafox (Mexic), Osuna 
(Mexic), Koch (Anglia), Pietrangeli 
(Italia), Barnes (Anglia) și Scott 
CSU.A.l

• Turneul internațional de ta Cara
cas s-a soldat cu o mare surpriză. în 
finala probei de simplu bărbați, jucă
torul american Ron Holmberg l-a învins 
cu 6—2, 6—4, 9—7 pe cunoscutul cam
pion australian Roy Emerson. Proba 
de simplu femei a revenit sportivei 
Fran^oise Durr (Franța) care a în
vins-o cu 6—3, 6—2 pe Rita Bontley 
(Anglia).

Minutele victoriei...
(Urmare din pag. 1)

vegienii. Facem 8—2. Pare evident că 
partida nu ridică probleme prea mari 
echipei noastre. Și intervine relaxarea. 
‘Doar citeoa minute. Destule însă ca 
Gulden. Strom și Graf să simtă scăde
rea de ritm. Dacă vor egala și apoi, cu 
acest formidabil Rustad In poartă, nici 
„evitările" lui Hnat, nici „bombele" 
lui Ioăncscu nu se vor încheia cu 
puncte? Echipa apasă pe... accelera
tor și tricourile încep din nou să se 
umezească pe trupurile tnfierblniate. 
Poate mai mult decit în minutul în 
care norvegienii ajunseseră de la 2—8 
ta... 7—9.

Nu toate echipele știu să irtoețe din 
greșeli. .

★
..toaca" din meciul cu Norvegia nu 

s-a mai repetat in partida eu Japonia, 
deși — după atacurile echipei noastre — 
cifrele de neon de la „Zimnli Stadion" 
s-att schimbat de 36 de ori. Lecția a 
prins bine

★

Surpriză I Danezii conduc cu 7—5 
și. ■. atacă Așteptăm revirimentul. E 
un moment greu. Ne vom opri oere 
aici ? Hansen și Petersen stau la „pu
pitrul" orchestrei daneze și toată lu
mea li ascultă. Danezii joacă astăzi 
excelent. Trebuie să dooedim că sintem 
mai buni. Trebuie risipită îndoiala. E 
nevoie de multă, multă încredere în 
forțele proprii. Minutul 19 a rămas în 
urmă. Punem stăpinire pe joc. Pentru 
că pe teren joacă, din ce în ce mai 
bine a ECHIPA — nu doar simpli 
jucători, fiecare cu „postul" tul. Cîști- 
găm detașat, cu 25—15.

Mai tirziu. într-o seară la București, 
cînd la maternitatea Giulești cineva 
aranja cu gingășie pe o noptieră cîteva 
glad iede proaspete și inginerul Tale ne 
spunea că este „cel mai fericit tată din 
lume", a venit vorba și despre meciul 
cu Danemarca Mi-a povestit doctorul 
C. Șerpe de. zecile de centimetri de leu
coplast pe care i le-a „consumat" atunci 
Mozer. despre necazurile cu genunch'ul 
lui Hnat. despre durerea pe care «a 
trebuit s-o învingă Nodea și Oțelea. 
accidentați in jocurile anterioare. Am

Răsfoind presa străină
«NEW YORK TIMES»: „ÎNTR-O 
SOCIETATE CIVILIZATĂ BOXUL 
PROFESIONIST AR TREBUI IN

TERZIS"
Desfășurarea meciului de box pentru 

titlul mondial profesionist la toste 
«categoriile dintre Sonny Liston și Cas
sias Clay șt, mai ales, cererea uium 
membra al Congresului american de 
a se deschide o anchetă asupra nere
gulilor care caracterizează boxul pro
fesionist din S.U.A. sînt comentate pe 
larg de numeroase ziare occidentale. 
Iată ce scrie în legătură cu aceasta 
•«arul „NEW YORK TIMES’t

„Spectacolul brutal a doi oameni 
Care se lovesc eu sălbăticie unul pa 
altul, în timp ce miile de spectatori 
își exprimă entuziasmul și cer să vadă 
sânge, datează încă din vremurile Ro
mei — numai că acum este înveșmân
tat în hainele publicității și i se pun 
la dispoziție mijloacele moderna ala 
electronicii.

în meciul pentru așa-numitul „cam
pionat mondial al lumii la toate cate

• La Moscova, s-a disputat unul din 
derbiurtle campionatului unional de 
hochei pe gheață : Ț.S.K.A. — Tor
pedo Gorki. In formă remarcabilă, ho- 
cheițtii de la Ț.S.K.A. au terminat vic
torioși cu scorul de î 1 —2 (4—0 ) 
5—2: 2—OL

e Sigfrid Edstroem, fondator al Fe
derației internaționale de atletism și 
membru al Comitetului internațional o- 
limpic, a încetat din viață, în vîrstă 
de 93 ani.

S. Edstroem a organizat în 1912 
Jocurile Olimpice de la Stockholm și a 
fost conducătorul delegației olimpice 
suedeze la majoritatea olimpiadelor și 
congreselor olimpice.

• Cea de-a 55-a ediție a cursei ci
cliste Milano — San Remo a fost cîștl- 
gată de alergătorul englez Tom Simp
son care a parcurs 288 km în 6h 
37:59,0 (medie orară 43,420 km — nou 
record al probei). Pe locul doi Ia nu
mai 2 secunde diferență a sosit france
zul Raymond Poulidor. iar pe locul trei

| belgianul Willy Bockfandt. la 1:01,0.
Grosul plutonului, al cărui sprint a re- 

I venit belgianului Rîk van Looy, a tre

înțeles mai bine cum a fost obținută 
cea de a patra victorie a echipei 
noastre.

~k
Despre întîlnirea cu jucătorii ceho

slovaci s-a scris mai mult. Să povestim 
doar cîteva din minutele reprizei a 
doua. Am reînceput jocul cu 9—7 șt 
ajungem repede la 12—7. Superioritatea 
este evidentă. Jucătorii cehoslovaci nu 
au cedat insă lupta. Forțează reduce
rea handicapului. Uneori o fac însă 
fără sportivitate. Costache Mircea 11 
părăsește terenul după ce a fost trîntit. 
Mozer este strîns mc eu intre adversari 
ca într-o menghină, luănescu joacă... 
desculț. O clipă ne-am temut să nu 
intre pe teren... deruta.

Am asistat însă la cel mai calm joc 
prestat de echipa noastră, la cea mai 
organizată apărare. Și. am cîștigat. 
Duminică jucătorii romini întilnesc 
Suedia, in finală...

★
Ah. ce partidă I Jocul a fost pasio

nant. de o înaltă factură tehnică, o 
luptă epuizantă.

Poate că tot doctorul Șerpe ar trebui 
lăsat să povestească. Dar, am simțit 
și noi — din tribună — marea întrecere, 
duelul cu oboseala pe care nu o poți 
depăși decit printr-o totală dăruire, 
printr-o staționare îndelungată a efor
tului in punctul maxim. In minutul 24 
suedezii egalează la 12. Moment greu, 
trecut cu aceeași unire a forțelor. In
tr-adevăr. avem o ECHIPA. N-a fost 
singura cumpănă a meciului. In minu
tul 35 suedezii au un punct avans și 
Mozer ratează un 7 metri t „Nu-i ni
mic. joacă calm" — ii spun colegii. 
Și aceste cuvinte își au semnificația 
lor.

Ce greu trec minutele. Și cu cite 
emoții. Surprins de neașteptata schim
bare a portarului. Oțelea nu se con
centrează îndeajuns și lovitura de la 
7 metri rămine fără rezultat. Din nou 
egalitate: 20—20. Apoi 22—22. Atitf 
Finalul acestui disputat meci a demon
strat clasa ridicată a handbalului ro- 
minesc. puterea de luptă și patriotismul 
jucătorilor. Scor 25—22.

S-a încheiat ultimul minut de joc 
al campionatului. Minutul în care 15 
tineri sportivi romini închinau marea 
lor victorie partidului și patriei al că
rei drapel se înălța pe cel mai înalt ca
targ din Sala sportului din Praga. 

goriile*, între Liston și Clay, a inter
venit însă un element în plus și anume 
cinismul. în epoca de aur a boxului, 
cu cîteva zeci de ani în urmă, se în
cerca cel puțin să se prezinte specta
torilor ceva ce aducea cu o întrecere 
sportivă. Acum, însă, ei asistă la un 
spectacol strident, vulgar, de cea mai 
proastă calitate. Dezvăluirile făcute 
după meci, în sensul că societatea în 
proprietatea căreia se află Liston dis
pune de drepturile de a aranja viitoa
rele meciuri ale lui Clay (cu Liston 
sau cu al ți boxeri), constituie o do
vada suplimentară că boxul profesio
nist modern a încetat să mai fie un 
sport, transformând use într-un mare 
business. într-o societate civilizată 
boxul profesionist ar trebui interzis*.

«COMBAT» : „MARASM TN DO
MENIUL EDUCAȚIEI FIZICE"

Despre greutățile predării educației 
fizice în școlile din Franța se ocupă 
pe larg ziarul parizian ..COMBAT4* care 
scrie printre altele :

4 Redacția și administrația: str. Va sile Conta or. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72. or. 1—2, Întreprinderea Poligralică .inioruiația**, str. Brezoianu 23—25.

cut linia de sosire la 1:39,0 față de în
vingătorul cursei. Au luat startul 231 
de concurenți.

• Concursurile internaționale de schi 
de la Zakopane au continuat cu desfă
șurarea probei de slalom special. La 
masculin pe locul I s-a situat polonezul 
Jerzy Wojna, iar la feminin austriaca 
Grete Diegruber. Cei doi sportivi au 
lost declarați învingători și la combi
nata alpină.

« După participarea la campionatele 
mondiale de la Praga, echipa masculi
nă de handbal a Japoniei s-a oprit în 
Franța pentru a susține mai multe me
ciuri ’ amicale. In primul joc, disputat 
Ia Paris cu formația Stella Sport Club, 
handbalîștii japonezi au fost învinși cu 
scorul de 25—23.

• Turneul internațional de hochei 
pe gheață de la Geneva a fost cîștigat 
de echipa sovietică Himik Voskresensk, 
care a învins in finală cu 2—1 (0—0, 
0—0, 2—1) reprezentativa R. S. Ceho
slovace. Anterior, Himik repurtase vic
toria în meciurile cu formația canadia
nă „Winnipeg Maroons" și cu selecțio
nata jucătorilor canadieni care acti
vează în Europa.

• Concursul de pentatlon modern 
desfășurat la Tallin a fost cîștigat de 
sportivul ucrainean N. Șinkarenko cu 
4973 puncte. El a evoluat cu mare suc
ces Ia scrimă și tir, discipline în care 
a ocupat locul I. Pe echipe, competiția 
a revenit selecționatei orașului Mos
cova.

• Campionatele europene de judo 
se vor desfășura în zilele de 25 și 26 
aprilie la Berlin (RDG). La campionate 
și-au anunțat participarea sportivi din 
19 țări : Austria, Belgia. Franța, An
glia, U.R.S.S., Olanda, R. P. Ungară, 
R.S. Cehoslovacă, Spania, Iugoslavia, 
R. D. Germană, Danemarca, Finlanda, 
Irlanda, Italia, Luxemburg, R. P. Po
lonă, Portugalia și Suedia. Campiona
tele care constituie o adevărată repeti
ție generală înaintea Jocurilor Olim
pice de Ia Tokio sînt așteptate cu le
gitim interea. Cei mai mulți partici
pant — 31 — vor evolua la cat. 
ușoară. De asemenea se va faee un cla
sament și pe echipe. La 24 aprilie, se 
vor desfășura lucrările congresului fe
derației internaționale de judo.

(Agerpres)

SURPRIZA 
IN „CUPA CUPELOR"

Ultimul meci din sferturile de fi
nală ale „Cupei cupelor* a adus o mare 
surpriză. Este vorba de eliminarea for
mației engleze Manchester United de 
către Sporting Lisabona. După ce în 
primul meci fotbaliștii englezi cîștiga- 
seră ou 4—1, în meciul revanșă desfă
șurat la Lisabona, echipa Sporting a 
cîștigat cu 5—0 asigurîndn-și califica
rea în semifinală. Iată deci că uneori 
nici... trei goluri avans în primul jac 
nu sînt suficiente pentru calificare.

ECHIPA MEXICULUI 
SE VA CALIFICA PROBABIL 

PENTRU TURNEUL 
DE LA TOKIO

Turneul preolimpic de la Mexico, 
care va da o echipă calificată pentru 
Jocurile de la Tokio, a început de 
cîteva zile. Pînă acum echipa Mexicu-

„Bugetele pentru tineret și sport sînt 
în permanență inferioare necesităților. 
Anul acesta ele nu vor reprezenta de
cît 2,5 pînă la 5 ta sută din bugetul 
global al educației naționale* — au de
clarat, în cursul unei conferințe de 
presă reprezentanții U.N.E.F. (Uniunii 
naționale pentru educație fizică nj\) 
și ai sindicatului corpului didactic care 
predă educația fizică. în prezent, 
afirmă ei, deficitul în ce privește nu
mărul profesorilor de specialitate se 
ridică la 10 000.

Echipamentul ? Instalațiile sportive ? 
Există mai puțin de un sfert decit 
cele care ar fi necesare. De aceea, la 
Paris, de exemplu, numai 5 000 din 
cei 90 000 de studenți au posibilita
tea sa facă sport. Pregătirea profe
sorilor este de asemenea compromisă 
prin lipsa unui plan de ansamblu. în 
sfîrșit, școlile — ale căror programe se 
opun oricărei extinderi a activităților 
de educație fizică, îndeosebi în învață- 
mîntul superior — nu permit o ini
țiere sportivă adevărată și rațională.

Pregătiri olimpice 
pe toate meridianele

lată-l pe atletul australian Bob Sneazwal care a sărit 2,18 m. In fotografie, 
i Sneaxwal la un antrenament în sală.

DELEGAȚIA SPORTIVILOR 
AUSTRIECI

Secretarul general al Comitetului 
olimpic austriac dr. Edgar Fried a 
declarat recent că delegația sportivi
lor austrieci pentru Jocurile Olimpice 
de vară de la Tokio va fi alcătuită din 
30 de persoane. Pregătirile sportivilor 
au început cu o deosebită seriozitate 
în special la atletism, pentatlon modern, 
tir, natație și scrimă. La pentatlon mo
dern, de pildă, lotul olimpic austriac 
s-a antrenat citva timp în comun cu 
cei mai buni pentatloniști maghiari.

DOUA RECORDURI VALOROASE 
ALE ATLEȚILOR POLONEZI

Săritorul în înălțime Czernik a obținut 
in ultima vreme cîteva rezultate re
marcabile la săritura tn înălțime. După

lui se anunță ca favorita principală, 
avind două victorii repurtate asupra 
formațiilor din Panama (5—1) și Suri
nam (6—0). Echpia S.U.A. a cîștigat 
cu 4—2 (0—1) meciul cu Panama și 
«e află pe locul 2 în clasament.

• Cunoscuta echipă engleză Ever
ton va pleca Ia sfîrșitul lunii aprilie 
într-un tarneu în Australia. Fotba
liștii englezi urmează să snsțină meciuri 
în orașele Brisabane, Melbourne, Ade
laida, Perth, Newcastle și Sydney.

Corespondentă din Rom;

Din problemele tenisului italian
Anul 1963 a fost destul de zglrcit în 

rezultate bune pentru echipa națională 
de tenis a Italiei. Afirmația nu e nu
mai a noastră, ci a fost făcută zilele 
trecute și de președintele F.I.T.. docto
rul Giorgio Di Ștefani.

Trebuie să admitem că lungul „mo
ment magic" al tenisului italian, creat 
de Del Bello, Cucelli. Sirola și chiar 
Pietrangelli. s-a îndepărtat de orizontul 
nostru sportiv și nu știm cu ajutorul 
cărui miracol vor reuși acum condu
cătorii tenisul d nostru să-l relanseze. 
Sfîrșitul „momentului magic" este 
strtns legat nu numai de parabola gra
ficului în coborire a onor jucători de 
prim plan, ci și de lipsa acută de ele
mente talentate. Astfel, după Sirola, 
Merlo, Gardini și Pietrangelli s-a creat 
aproape un gol absolut

„Pentru a da tenisului italian o bază 
mai largă ți mai solidă ți pentru a-t 
recon duce cu forțe noi ți continuu re
înnoite la înălțimile pe care a demon
strat că poate ajunge ți pe care va 
trebui să știe să se mențină" — sint 
cuvintele președintelui F.I.T.-u'ui, Di 
Ștefani, intervievat de noi — „va tre
bui să se continue cu voință de nestră
mutat ți cu tenacitate in munca deja 
începută".

De fapt, punctul principal al ches
tiunii este acesta : care este drumul 
pe care trebuie să meargă tenisul ita
lian pentru ca să ajungă la nivelul de 
altădată ? Noi credem că drumul pe 
care va trebui să meargă federația 
italiană de tenis, drum ales și de 

I multe națiuni evoluate din punct

Foto ; „Miroir Sprint*

ce a trecut ștacheta înălțată la 2,IC 
m și la 2,11 m, recent la Lyoti, el a 
sărit 2,15 ml Săritorul cu prăjina 
Sokolovschi a realizat un nou record 
al țării sale reușind 4,84 m intr-un 
concurs organizat în sală. (Recordul 
polonez în aer liber este deținut de 
Gromovschi cu 4,80 tn). In vă”-g arii- 
lui trecut Sokolovschi s-a antrenat |z 
Helsinki împreună cu cei mai buni 
săritori finlandezi, Nikuia și Nystrom 
sub conducerea cunoscutului antrena 
Oienius. '

CONFERINȚA ANTRENORILOR DE 
ATLETISM DE LA DUISBURG

Recent a avut loc la Duisburg 
'’R.F.G.) o conferință internațională s 
antrenorilor de atletism la care at 
participat 226 antrenori din 33 țări 
Cu acest prilej au fost discutate t 
serie de probleme privind metodica an 
trenamentului atleților. Arthur Lydiara' 
antrenorul lui Snell și Halberg, a ți
nui un referat despre metodica d< 
pregătire a fondiștilor. iar finlandezii 
Valto Oienius a făcut o expunere asu 
pra folosirii prăjinii din fibre elastice 
O parte din antrenorii prezențl l; 
consfătuire au pus în discuție valahi 
litatea folosirii prăjinii din fi-... ^-r’.țas 
lice. Un număr de 74 de antrenori ai 
susținut întrebuințarea prăjinii din fi 
bre elastice. In timp ce 64 au vata 
împotrivă.

de vedere sportiv, este aceea d 
a organiza numeroase centre de ac 
trenament, de instruire pentru finer 
Doar așa Italia va putea, în 5 sau 
ani, să înfrunte din nou formații d 
temut ca cele ale U.R.S.S., Australie 
S.U.A., Suediei și Franței.

Sarcini care obligă stau la orizor 
tul „tenisului azur". Intre aceste 
„Cupa Davis" are o semnificație spi 
cială. Rezultatul tragerii la sorți 
favorizat Italia și credem că jucător 
italieni vor putea ajunge fără mul 
dificultăți In sferturile de finală. Nor 
criteriu de desemnare a capilor < 
serii pentru zona europeană a fixat 
favorite : Anglia, Suedia. Spania. Afric 
de Sud, Franța, R. F. Germană. tug< 
slavia și Italia.

Dacă Italia va reuși să întreacă 
primul tur echipa R AU. (Bari. I — 
mai), echipa națională a Italiei va tr 
bui să intîlnească in optimile de fina 
echipa Învingătoare din intîlnîrea Rh 
dezia Nyassaland-fzrael. Israelul, ca 
este dat ca probabil învingător al ace 
tei intîlniri. nu ar trebui sa constitu 
un serios obstacol pentru Italia.

Trecînd și de această a doua Int 
nire. Italia s-ar găsi în fața Suedîi 
la 12—13 și 14 iunie. Ținem cont 
în formația suedeză s-ar putea să li 
sească Schmidt. In acest caz. Sued 
ar putea dispune doar de Lundquist 
fața [taliei care va putea conta 
Pietrangelli.

CESARE NAZZARO 
ziarist italian

4035


