
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl'iyjfL,

8 pagini 25 baniXX—Nr. 4415 Marți 24 martie 1964 ★

gan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînâ

5PARTACHIADA REPUBLICANA
'adrele tehnice-un sprijin prețios Foto: G. Niculescu-coresp.

început și la | 
? -Rti^Aa 7<7p- î

|

j

întrecerile Spartachiadei republicane au i 
asociația sportivă a Școlii profesionale C.F.R.-liazăti. Ele
vii au participat ut număr mare la concursurile de atle
tism. baschet, volei, haltere etc.

In fotografii, momente din confruntarea baschetbalist*-  
lor și a boxerilor.

întru reușita Spartachiadei 
republicane se lucrează cu 
însuflețire. Organele și or- 

zațiile UCFS muncesc in- 
t populai izarea și organi- 

a întrecerilor, cadrele tehni- 
prijină pregătirea și evoluția 
icipanților. Pentru faptul că 
>rul cadrelor tehnice în or- 
zârea acestei competiții, care 
lie să însemne o creștere 
ativă a activității sportive 
nașe și de performanță, este 
:e ifliportant ne propunem 
scriem mai pe larg despre 
t subiect. Pentru exemplifi- 
1 tu" vom folosi date din 
mea Cluj.
onsiFul regional UCFS Cluj, 
eună cu consiliile raionale 
'S, cluburile si asociațiile 
t; >. Jn regiune, și-a propus 
îpartachîada republicană să 
lesfășoare in cele mai bune 
iițiuni in toate asociațiile 
live și să cuprindă un nu- 

sporit de participanți ia 
jrile sportive prevăzute în 
lamentut competiției. Pen- 
realiza ea acestui angaja- 

t organele UCFS au acordat 
îcordă un sprijin eficient 
iațiilor în ceea ce privește 
lajarea terenurilor de sport 
sare întrecerilor, ca și în 
urarea echipamentului și 
:rialutui sportiv necesar. De 
tenea, o atenție deosebită 
acordă instruirii temeinice 
tregului activ obștesc.
b linia angrenării concrete 
radreior tehnice. organele 
S au procedat metodic, după 
»lan bine s.abil’t în primul 
, au ana'izat resursele exis- 

in regiunea Cluj există 
de profesori de educație fi-

DUMITRU GALATEANU 
instructor al Consiliului General 

al UCFS

peste234 de antrenori, 
de instructori sportivi șl
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EXTERNE'

zîcă, 
2 500 
1 500 de arbitri. Există deci pes
te 5 000 de cadre tehnice care 
pot contribui la organizarea în
trecerilor. la pregătirea concu- 
renților, la depistarea elemente
lor talentate, într-un cuvint la 
asigurarea calității întrecerilor.

Consiliu! regional și consiliile 
raionale UCFS au luat din timp 
măsuri pentru justa folosire a 
acestui important număr de ca
dre tehnice. Prin comisiile lo
cale pe ramură de sport au fost 
repartizați antrenoi și arbitri 
care să ajute efectiv asociațiile 
sportive iar cu ajutorul secțiu
nilor de învățămînt de pe lingă 
sfaturile populare s-a discutat 
cu profesorii de educație fizică, 
cărora li s-a trasat sarcina de

— cane 
jumătate 
cadrelor

a se ocupa de asociațiiile spor
tive din împrejurimile 
care activează.

Instructorii sportivi 
insumează mai bine de 
din numărul total al
tehnice din regiune — au fost 
pregătiți temeinic, în așa fel in
cit să poată răspunde sarcinilor 
importante ce le știu în îață în 
această per oadă.

Pentru buna desfășurare a 
întrecerilor, pentru creșterea ni
velului calitativ al disputelor, 
au fost înființate numeroase cen
tre de inițiere î.l sport. Numai 
în ultimele zile au fost des
chise 14 asemenea centre, ur- 
mînd ca în curind alte 30 de 
centre să-și deschidă „porțile" 
pentru iubitorii sportului. — Și 
în această privință a fost folo
sit din plin aportul cadrelor teh
nice. La fiecare centru este asi
gurată asistența tehnică cu aju-

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎMPOTRIVA NIAGAREI
Cînd am intrat în încăpe

rea din stînga, mi-am pus 
instinctiv palmele la urechi. 
Zgomotul apei izbite cu furie 
era la fel de puternic ca și 
cel stîrnit de șuvoaiele Nia
garei, într-un documentar vă
zut cu ani în urmă. Abia după 
aceea au început senzațiile 
vizuale.. Aburii învăluiau becu
rile în 
nopțile 
vreme 
meaua 
gea fără oprire. Pe oglinzile 
aburite firele de apă curgeau 
șovăitoare, ca din penița unui 
școlar desenînd rîurile Mun
teniei. în barca susținută de 
patru arcuri de oțel vîsleau 
patru 
cioase...

...Zgomotul crește. Arcurile 
de oțel gem. Cineva fluieră 
strident. Vîslașii întețesc miș
cările. Deltoidul și trapezul se 
string și se depărtează din ce 
în ce mai repede, împinși din
spre subțioară de ghemotocul 
marelui dorsal. Apa — pretu
tindeni apă — curge prin

aureole tulburi, ca în 
cu lună prevestind 

furtunoasă. Pe dușu- 
grilată apa se prelin-

oameni cu spinări lii-

Intr-o zi
Rindurile de mai jos s-au 

născut din dorința de a cunoaște 
activitatea și preocupările unor 
asociații sportive într-o zi obiș
nuită de muncă. Și iată-ne la 
drum, cu nelipsitul carnet de 
notițe.

ÎNTÎLNIRE CU GALAȚIUL

Vaporul spinteca valurile Du
nării. Mai făcusem cîndva acest 
drum și cunoșteam locurile. Dar 
acum silueta orașului ne-a apărut 
mai impunătoare. Cum am intrat 
în port am văzut că în locul ve
chilor 
zvelte, 
primii 
trînul 
începi 
constați că aici, pe malul Dunării, 
s-a născut de fapt un alt oraș.

căsuțe se înalță blocuri 
zîmbitoare. Chiar de la 

pași îți dai seama că bă- 
oraș a întinerit, iar cînd 

să-i colinzi străzile

„BUCUROȘI DE OASPEȚI"

— Bine ați venit, ne-a îiitîm- 
pinat tov. Gheorghe Caraman, 
președintele asociației sportive 
de Ia Șantierul naval. Ați „picat" 
tocmai la timp. Peste cîteva mi
nute avem deschiderea festivă 
a Spartachiadei republicane. Vom 
organiza cîteva concursuri.

...Intrarea în imensa hală a 
sectorului mecanic-șef era îm-

prieteni, doi halterofili de nădejde. Campionul firii la 
semiușoară Alexandru Dumitrescu il asistă la antrena- 
tovarășul său de muncă Gh. Petacov, clasat .pe locul II

(oria
. ... semigrea) la ultimele campionate republicane s-de junlo-i. 

icrează împreună la fabrica „Dunărean»",. iar. pentru meri
lor deosebite în producție au fost distinși cu insigna de 

„Fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1963".

REPORTAJUL NOSTRU

obișnuită la Galați
podobită sărbătorește. Aici, în sala 
colțului roșu s-au întîlnit mun
citoare și muncitori de la ate
lierele de sudură, electromontaj, 
strungărie și din alte secții. Cî
teva cuvinte rostite de președin
tele asociației despre importanța 
Spartachiadei republicane și 
iată-i pe mulți dintre auditori 
in postura de... concurenți. Șa
hiștii au rămas pe loc, jucătorii 
de tenis s-au îndreptat spre 
partea opusă a halei unde-i 
aștepta masa de joc, iar tinerii 
și vîrstnicii care au dorit să-și 
încerce forțele la haltere au ieșit 
în curie. Cînd am plecat, între
cerile erau în toi.

FIER VECHI PENTRU 
ECHIPAMENT NOU

Lîngă gara C.F.R. din Galați 
se află, peste linii, Uzina Meca
nică. Pe ing. Constantin lacob, 
președintele asociației sportive, 
l-am găsit în biroul său de lu
cru. Peste puțin timp a venit 
aici și secretarul asociației, Ion 
Ștefan. După ce am discutat îtn-

___ ••• 
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preună diverse probleme, 
plecat să vizităm terenul 
volei, sala de sport și frumoasele 
piste de popice aflate în incinta 
uzinei. Pe drum ne-au atras, la 
un moment dat, atenția niște 
cupe mari, pline cu deșeuri. Pe 
unele scria : „Asociația sportivă 
Gloria", iar pe altele „Organi
zația U.T.M.". Președintele 
ciației ne-a explicat:

— Este fierul vechi pe 
l-au strîns sportivii noștri și 
miștii din uzină. Acest 
provenit din deșeurile de la 
sele de schimb, pe care le 
ducem, ne aduce mulți bani.

Am aflat de la interlocutorul 
nostru că fierul vechi e vîndut 
la I.C.M., iar 20% din venitul 
realizat este atribuit nevoilor 
asociației sportive.

— Și ce faceți cu banii?
— Cumpărăm echipament și 

materiale, întreținem bazele spor
tive etc.

am 
de

aso-

care 
ute- 
fier, 
pie- 
pro-

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

ACTUALITATEA SPORTIVA • ACTUALITATEA

ECHIPELE DE BASCHET 
(JUNIORI) ALE OLIMPIEI 
M.l. BUCUREȘTI EVOLU

EAZĂ LA SOFIA

E. Vogel, A. Odobescu, 
C. Pitrop la fete (antre
nor Gr. Avachian).

©

jgheaburile coloanelor verte
brate. Am senzația ciudată că 
plutim spre Insula Dracului. Mă 
apropii de geamurile mici prin 
care pătrunde un rest de lu
mină albastră. Privesc în jos. 
Oceanul e verde si întunecat 
în zare se aprind lumini. O 
adiere rece pătrunde în cala 
încinsă...

Mă dezmeticesc. Luminile 
sînt ale Bucureștiului, oceanul 
verde întunecat e gazonul sta
dionului Republicii, iar încă
perea cu oglinzi aburite și spi-

nări lucioase este una din cele 
două ale bacului de iarnă, adă
postit în abdomenul imens al 
tribunelor, sub sectorul 4

★
Vernescu și Ismailciuc ies din 

barcă. Pantalonii de trening, 
îmbibați de apă, se mulează pe 
coapse. Maiourile sînt și ele 
ude. Părul ud acoperă frunțile. 
Apa curge într-una prin cana
lul bacului, împinsă de ceilalți 
doi vîslași. Apoi revine pe sub 
ponton, suspinînd. Încă trei 
metri de curgere lină, și din 
nou în strîmtoarea viitorilor. 
(Aflu că într-o singură după- 
amiază apa bacului curge zeci 
de kilometri. Nu-mi vine să 
cred. Cer explicații. înmulțim, 
adunăm. Așa e !).

Ismailciuc a și ieșit de la 
duș. Părul lins. Cravata — 
acoladă. Gulerul ridicat. E 
foarte vesel. Nici nu-ți vine să 
crezi că omul acesta, înainte 
de a fi intrat în barca-hame-

IOAN CHIRiLA

(Continuare în pag. a 3-a)

„Cupa primăverii" la tirUn reușii examen
Primul concurs de amploare al 

anului, „Cupa primăverii" inter- 
orașe prin corespondență, la care 
au luat parte trăgătorii fruntași 
din Capitală, inclusiv componen- 
ții lotului olimpic, s-a încheiat cu 
rezultate promițătoare. La toate 
probele care au figurat în con
curs, cu excepția celei de armă 
liberă 3 x 30 focuri junioare, s-au 
înregistrat performanțe foarte 
bune, printre care un nou record 
al țării și o normă olimpică. Re
marcăm și rezultatele obținute de 
L. Giușcă (Știința) la pistol ca
libru mare, T. Ciulu și I. Sîrbu 
(Steaua) la armă liberă calibru 
redus 3 x 40 focuri seniori, Gh. 
Enache (Steaua) și I. Dumitrescu 
(Dinamo Obor) la talere aruncate 
din șanț, N. Bratu (Știința) și I. 
Pieptea (Olimpia) la pistol preci
zie etc. De, asemenea, comporta
rea senioarelor a fost neașteptat 
de bună. Explicația acestei evo
luții satisfăcătoare, chiar acum 
la început de sezon competițional, 
este simplă. Trăgătorii noștri au 
început în acest an pregătirile 
mult mai devreme și s-au antre
nat cu mai multă sîrguință. Este 
necesar ca și în viitor antrenorii

la început de sezon
să manifeste aceeași exigență față 
de pregătirea sportivilor.

Iată rezultatele ' 
din șanț 100 buc. 
(Steaua) 97 t. ; I 
(Dinamo Obor) 96 
nescu (Steaua) “* 
nescu (Olimpia) . 
cizie 60 focuri : 
(Știința) 547 p ; 2. .
limpia) 543 p ; 3. I. Nițu (Olim
pia) 541 p ; 4. T. Coldea (Steaua) 
539 p ; 5. V. Atanasiu (Steaua) 
538 p. Pistol sport seniori ; 1. I. 
Tripșa (Dinamo) 576 p ; 2. M. 
Țapu (Știința) 571 p ; 3. T. Je- 
glinschi (Dinamo) 571 p. Juniori :
1. G. Limbășanu (Dinamo) 557 p ;
2. V. Nicolae (Olimpia) 527 p ;
3. P. Vochițoaie (Metalul) 518 p. 
Armă liberă calibru redus 3 x 30 
focuri junioare, poziția culcat :
1. Ana Samoilă '(Olimpia) 299 p;
2. Mariana Antonescu (Știința» 
286 p ; 3. Rodieă Gorgoi (Steaua) 
288 p ; poziția în genunchi ; 1. 
Mariana Antonescu 260 p ; 2. Ari-

2.

94
94

talere aruncate
1. Gh. Enache 
I. Dumitrescu 
t; 3. I. Stă- 
t ; 4. A. 10- 

l t. Pistol pre-
1. N. Bratu 
I. Pieptea (O-

V. GORUN
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GHEORGHE CEREA — 
CAMPION DE JUNIORI 

LA SABIE

Luni dimineața, echi
pele de baschet-juniori 
ale Olimpiei M.L Bucu
rești au părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Sofia. 
In capitala R.P. Bulga
ria, formațiile noastre 
vor susține 4 partide în 
compania unor selecțio
nate de juniori bulgare. 
Primele întîlniri au loc 
astăzi, iar meciurile re
vanșă joi. In loturile noas
tre se atlă, printre alții: 
Gh. Novac, FI. Niculescu, 
Al. Pop, 
Tarău, FI. 
la băieți 
Rusu) și 
Savu, E. 
Predulea,

LA BRAȘOV, FINALA 
CAMPIONATULUI REPU
BLICAN DE BOX LA 

JUNIORI

'»
V. Rusu, T. 

Filip, Fr. Dikai 
(antrenor Stela 
M. Matei, Cr. 
AlboteanU, G.

G. Vartepniuc, " * precedente.

ii1

între 25 și 29 martie, 
Brașovul va fi gazda ce
lei mai mari competiții 
pugilistice a anului rezer
vată juniorilor — finala 
campionatului republican.

48 de tineri pugiliști, 
cîștigători ai celor patru 
zone, își vor disputa întî- 
ietatea pentru cucerirea 
titlului de campion.

Progresul înregistrat în 
ultima vreme în rîndul 
juniorilor face ca această 
competiție să fie mai in
teresantă decît edițiile

Ultima probă din ca
drul finalelor campiona
telor republicane de ju- 

• niori a fost cea de sabie.
Titlul de campion a re

venit trăgătorului GH. 
CEREA (Steaua), care a 
întrecut, într-un asalt de
cisiv, pe I. Tudor (S.P.C.), 
principalul favorit al pro
bei. Iată și clasamentul

final: 1. GH. CEREA — 
campion republican pe 
1964; 2. I. Tudor (S.P.C.); 
3. G. Gogoman (SSE 
Cluj) ; 4. I. Galan
(S.P.C.) ; 5. I. Budahazi 
(Recolta Cărei) ; 6. L. 
ALihăileanu (S.P.C.) ; 7. 
D. Vornicu (C.Ș.M.S. 
Iași) ; 8. V. Costache
(S.P.C.). — Citiți în pag. 
a 7-a amănuntele de la 
desfășurarea celorlalte 
probe.

TURNEUL DE ȘAH DE LA SARAJEVO

de la Sarajevo 
parte și Victor

ACTUALITATEA SPORTIVA ® ACTUALITATEA

= Turneul internațional de șah
Ș= (R. S. F. Iugoslavia), la care ia ,
= Ciocîltea, fostul campion al țării noastre, reunește 
=Ș 1G. participanți, în rîndul acestora humărîrtdu-se 
=— șase :țnari maeștri și tot atîția maeștri interrîațîonali. 
= Ieri dimineață a avut loc tragerea la sorți. In prima 
= rundă Ciocîltea are ca adversar pe marele maestru 
S5 iugoslav B. Ivkov.

■ h i . c ;■ - - - -
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Curierul competiției
Tn ultimele zile am fost solicitați de 

ieîtiva instructori sportivi să dăm unele 
explicații despre concursurile de trîntă 
$1 lupte din cadrul Spartachiadei repu
blicane. . „

Din capul locului trebuie să precizam 
Că în etapa I a Spartachiadei republi
cane se organizează numai întreceri la 
trîntă, Deci, asociațiile sportive de la 
orașe și sate organizează în etapa I 
concursuri de trîntă la care pot par
ticipa tinerii de la 14 ani, care au fost 
admiși la vizita medicală. întrecerile de 
trîntă continuă și în etapa a II-a, raio
nală (orășenească). Cîștigătorii etapei 
!a II-a la trîntă, au dreptul să participe 
alături de sportivii clasificați la faza 
faională a campionatului republican de 
lupte, libere sau clasice, care se organi
zează în cadrul Spartachiadei republi
cane. Criteriile de participare la între
cerile de lupte — fazele raionale, regio
nale și finala pe țară — sînt cele pre
văzute în regulamentul campionatului 
republican individual (libere și clasice) 
pe anul 1963—1964.

Dăm mal jos cîteva indicații despre 
Jelui cum se organizează concursurile 
de trîntă. La întrecerile de trîntă, atît 
în etapa pe asociație sportivă cît și pe 
raion (oraș), luptătorii legitimați la 
F.R. Lupte, nu au dreptul să concureze. 
La trîntă sînt 6 categorii de greutate 
(55 kg, 61 kg, 68 kg, 76 kg, 84 kg și 
peste 84 kg). întrecerile, așa cum preve
de regulamentul, se desfășoară sistem 
eliminatoriu în ambele etape. Pentru a 
selecționa pe cei mai buni la fiecare 
categorie de greutate, concursurile se 
yor organiza în etape pe raion (oraș) 
sau pe grupe de asociații în așa fel, ca 
concurenții să participe la un număr 
mare de meciuri. De exemplu, dacă la o 
categorie sînt 8 concurenți, prin tragere 
la sorți se va stabili pentru fiecare un 
număr de concurs, de la 1 la 8. în pri
mul tur se vor întrece 1 cu 2, 3 cu 4, 5

Cadrele tehnice—un sprijin prețios
(Urmare din pag. 1)

Dionisie
Spătaru Simion. Li- 
Constantin Benjanu

:torul cadrelor calificate: profesori de 
■educație fizică, antrenori, instructori 
sportivi cu experiență.

Pentru munca desfășurată pînă a- 
cum, pentru entuziasmul lor merită a 
fi evidențiați instructorii sportivi Gri- 
gore Ionuț (Cluj). B. Boldur (Gherla). 
Dumitru Nistor (Năsăud), profesorii de 
educație fizică Dorel Cioară (Cîm- 
peni), Elena Pop (Dej), Horea Cobîr- 
zan (Huedin), Ileana Conț (Gherla), 
Maria Rebreanu (Năsăud), 
Popa (Turda), 
via Mureșan, 
(Cluj) etc.

Consider că trebuie să subliniez și 
cîteva lucruri privind pe sportivii frun
tași. în această vastă acțiune de cu
prindere în sport a maselor largi de 
oameni ai muncii, a întregului tineret, 
sportivii fruntași n-au fost 
ștrii emeriți ai spcrtt lui. 
maeștri ai sportului și cei 
de sportivi de categoria I

uitați. Mae- 
cei 63 de 

aproape 400 
au fost so

Sfaturi practice

Amenajări sportive simple: 
terenul de handbal în 7

diu 
țara 
știe.

Handbalul in 7 a devenit unul 
sporturile cele mai îndrăgite în 
noastră. De altfel, precum se 
handbalul redus, acest ioc dinamic și 
spectaculos, face parte din programul 
Spartachiadei republicane.

Tn dorința de a veni tn ajutorul 
' eonsi'iilor asociațiilor sportive care vor 

să-și amenajeze un teren de handbal 
redus — o lucrare destul de simplă 
— publicăm cele de mai ■ jos.

Se va alege un teren cit mai drept, 
fără denivelări, de preferință intr-un 
loc ferit de umezeală si cit mai departe
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cu 6, 7 cu 8. După un scurt timp de 
odhină, cei patru învingători se vor în
trece între ei în semifinală, după care 
urmează finala. Un meci de trîntă se 
desfășoară pe o distanță de 9 minute, 
împărțite în două reprize. Prima repri
ză este de 5 minute, urmată de o pauză 
de 1 minut și cea de-a doua, de 4 mi
nute. La trîntă sînt trei feluri de vic
torii (decizie de meci nul nu există). 
Prima victorie la tuș, cînd unul din
tre concurenți este fixat cu umerii la 
pămînt mai mult de 5 secunde ; victo
rie la puncte prin întreruperea meciului, 
atunci cînd unul dintre sportivi este 
trîntit cu umerii pe saltea de trei ori 
cîte trei secunde într-o repriză ; victo
rie la puncte după consumarea celor 9 
minute, cînd cîștigător este declarat ace
la care a inițiat mai multe acțiuni. Con
curenții la trîntă nu au voie să-și pună 
piedică, să se prindă de picioare, să se 
lovească cu pumnul ori cu capul. Lup
tătorului care minute în șir nu între
prinde nici o acțiune, arbitrul îi va da un 
avertisment, care se notează cu un punct 
în favoarea adversarului. Tot cu aver
tisment se sancționează și acela care 
în timpul întîlnirii desface de repetate 
ori priza, sau părăsește intenționat sal
teaua. Concurenții vor fi echipați în dre
suri de lupte sau în chiloți, maieu sau 
tricou și cu pantofi de tenis.

Spațiul de luptă pentru trîntă va fi 
un pătrat de minimum 4x4 m. Se pot 
folosi saltele de pat bine prinse între 
ele, mai multe pături suprapuse, covoa
re, preșuri de casă sau chiar rogojini 
acoperite cu o prelată de pînză tare. 
La sate întrecerile de trîntă se pot or
ganiza în foarte bune condițiuni în aer 
liber în locuri special amenajate. Se 
va săpa o groapă de 4x4 m, de 15—20 
cm adîncime, umplută cu paie sau ru
meguș care va fi acoperită cu o pre
lată sau pături bine prinse între ele.

Și acum, dragi tineri, vă dorim succes 
în întrecerile de trîntă !

licitați să acorde sprijin organizării 
întrecerilor și pregătirii concurenților. 
Marea lor majoritate a răspuns ime
diat. Maeștrii emeriți ai sportului Ion 
Moina și Albin Moraru, maeștrii spor
tului Mircea Dumitrescu, Traian Chi
tul, Ilarie Măgdiș, Aurel Pilade LIrsu, 
Radu Negulescu, Gh. Cobirzan și alții, 
numeroși sportivi de categoria I lu
crează cu drag iste în cadrul cluburi
lor și asociațiilor sportive. își aduc 
din plin contribuția la pregătirea parti- 
cipanților la Spartachiada republicană.

Firește, nu toate merg încă strună. 
Mai sînt încă numeroase cadre tehnice 
și sportivi fruntași care n-au fost 
angrenați în munca de susținere a 
Spartachiadei. Organele și organiza
țiile sportive din regiunea Cluj se 
străduiesc insă ca în perioada care 
urmează să cuprindă pe toți acești ac
tiviști sportivi, să le dea sarcini con
crete, să .olosească din plin experiența 
și priceperea lo, în activitatea sportivă.

După cum se vede, in regiunea Cluj 
se creează condiții pentru ca marea 
competiție să cunoască 
un succes deosebit.

de la început

de surse de fum sau un mediu nepo
trivit. Cel mai simplu teren, din pâ
ini rit bătut, ■ se realizează prin ' săparea 
superficială (5 cm) a stratului și apoi 
prin baterea .său tăvălugirea suprafeței 
de pămînt. Dacă este posibil, se va 
așterne un strat — tot de 5 cm — din 
argilă .amestecată, cu nisip. Liniile de 
marcaj au o lățime de 5 cm și se reali
zează cu var sau nisip. Porțile 
pot fi fixe sau mobile și vor fi prevă
zute cu plase din sfoară, cu ochiuri de 
8x8 cm, Detalii tehnice in schița 
alăturată.

Intr-o zi obișnuită la Galați...
(Urmare din pag. 1)

cumpărăm și săptămînile

dovadă de bună gospodărire, 
că tovarășii din conducerea 
sportive Gloria și-au propus

— Cînd ați cumpărat ultima oară 
materiale sportive ?

— Anul trecut, prin luna septembrie, 
în valoare de 4 000 lei și intenționăm să mai ------x-x— _x_*x_:_:i„
acestea.

Iată o 
mai ales 
asociației 
să atragă un număr cît mai mare de 
muncitori în, diversele concursuri ale 
Spartachiadei republicane. La despăr
țire i-am rugat pe însoțitorii noștri să 
ne indice cîteva nume din brigăzile 
care s-au evidențiat în această acțiune. 
In carnet am notat pe: electricianul

:V:

- I» rr

Fotoreporterul ziarului Șantierului Naval din Galați, I. lehim, a surprins un 
grup de muncitori participanți la primele întreceri de șah ale Spartachiadei 

republicane organizate în sala colțului roșu a sectorului mecanic-șef.

Elena Sacagiu, Alexandru Dumitrescu 
și Gheorghe Petacov. Numele băieți
lor ne sînt binecunoscute : Dumitrescu, 
campion de juniori de trei ani conse
cutiv la categoria semiușoară, iar Pe
tacov a obținut anul trecut locul 2 pe 
țară la categoria semigrea.

— Halterofilii noștri sînt exemple 
pentru întregul colectiv al fabricii, 
ne-a spus privindu-i cu mîndrie, Aurel 
Roșculeț, secretarul comitetului sindical. 
Știți, băieții aceștia sînt grozavi. Ei 
lucrează Ia sectorul balotaj și, imagi- 
nați-vă, norma este de 225 de lăzi în 
opt ore și ei ating în medie între 
400—450 lăzi pe zi, iar uneori au și 
depășit cifra de 500 pe zi.

Printre cei 25 de purtători ai mîndrei 
insigne se mai află și un alt sportiv 
cunoscut, fostul campion al țării la 
sporturile nautice, Severin Panait, lă
cătuș la atelierul de întreținere. Cei 
trei sportivi au adus, alături de cei
lalți salariați ai fabricii, o importantă 
contribuție la sporirea producției, iar 
distincția primită va constitui un im
bold pentru dobîndirea de noi succese 
în muncă și în întrecerile sportive.

Dumitru Done, ajustorul Ștefan Caval, 
lăcătușul Dionisie Rogoz, turnătorii 
Costel' lancu. Constantin Rusu ș.a.

VECINI... DIFERIȚI

Lin gard de beton desparte L'zîna 
Mecanică de Depoul C.F.R. Credeam 
că și aici vom putea nota lucruri in
teresante, mai ales că știam că la 
Depoul C.F.R. activează cea mai bună 
echipă de popice, care a reprezentat 

a

din 
timp 
dacă

• Galațiul în etapa interregională 
j campionatului republican. Dar...
i — Nimeni nu se interesează în ul
tima vreme de activitatea sportivă din 
depou, ne-a spus cu mîhnire mecani
cul de locomotivă Constantin Crișan. 
Cît de mult am dori și noi să jucăm 
popice sau volei cînd venim 
„cursă" sau atunci cînd avem 
liber 1 Dar cu ce să faci sport 
nu avem cele necesare ?

Cele spuse de mecanicul Constantin 
Crișan au fost confirmate și de mais
trul de depou Ioan Porumb, membru 
în consiliul asociației Rapid.

— Noi constituim o grupă a aso
ciației sportive Rapid. Treburile merg 
prost. Echipa de popice s-a desființat, 
organizația U.T.M. nu se intere
sează de activitatea sportivă, iar eu, 
sincer să fiu. nu am timp și chiar 
dacă aș avea, singur nu pot face prea 
multe. Cit privește pe instructorul spor
tiv salariat Florin Herca, acesta vine 
din cînd în cînd pe la noi și atunci 
ne întreabă doar cum stăm eu coti
zațiile

Tov. Ioan Porumb este într-adevăr 
foarte ocupat cu munca profesională, 
secretarului organizației U.T.M., Nicolae 
Deciu, cu care am stat de vorbă, se 
pare că nu-i place sportul, instructorul 
salariat Florin Herca vine doar in vi
zită la depou, dar tovarășii de la 
C.S.O. de ce nu merg să vadă că arena 
de popice este lăsată în părăsire, că 
la depou nu există nici un tînăr înscris 
la concursul pentru Insigna de poli
sportiv, că doar 18 tineri din cei peste 
600 de salariați sînt membri ai UCFS?

De altfel, am constatat că situația 
nu e mai bună chiar pe întreaga asn-
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ciație. Mai trebuie de spus că nu se 
știe de soarta echipamentului împărțit 
prin diferitele sectoare ale complexului 
C.F.R. Galați. Și cînd stai și te gîndești C3 ----J- -------------------------- ...
un
cu

este vorba de o asociație mare, cu 
.instructor salariat, lucrurile 
atît mai de neînțeles.

apar

MÎNDRIA FABRICII

salaTocmai cînd am venit noi, în 
de festivități a fabricii Dunăreană se 
decernau insignele de „Fruntaș în în
trecerea socialistă" muncitorilor care 
au obținut succese însemnate în pro
ducție. Rînd pe rînd, fruntașii fabricii 
au primit frumoasa insignă. De la secția 
de paste făinoase au fost distinși

:: ■:

Masajul cu aplicații in sport
de conf. dr. Adrian N. lonescu

De curind, Editura didactică și pe
dagogică a publicat volumul „Masa- < 
jul cu aplicații în sport" de conf. dr. : 
Adrian N. lonescu. șeful catedrei de 
Medicina culturii fizice a Institutului 
de Cultură Fizică.

Masajul a fost cunoscut și aplicat 1 
încă din antichitate. In cadrul' medi- i 
cinei popoarelor vechi, masajul a fost 
folosit, în scopul- vindecării unor tul- i 
buTări și boli ale organismului, cît i 
și în scopul întreținerii fizice a cor
pului, în special de către sportivii i 
participant! la Olimpiadele antice. 1

Practicarea empirică a masajului a ; 
fost înlocuită, treptat, cu practicarea i 
'lui științifică, respectîndu-se reguli i 
igienice, fiziologice și me'Feb-pedâ- 
gogice, el devenind astăzi un mijloc i 
ajutător și necesar al procesului de I 
antrenament sportiv.

Orientarea modernă a metodicii an- 1 
trenamentului sportiv, cînd se pune ac
centul îndeosebi pe creșterea volumului 1 
de muncă și a intensității efortului, ri- 1 
dică problema deosebit de importantă a 
găsirii mijloacelor care să contribuie 1 
la refacerea rapidă, în timp util, a 
capacității de muncă a organismului, j

Alături de organizarea științifică a 
alimentației, de folosirea substanțelor 1 
farmacologice, a băilor la diferite tem- 1 
peraturi, a odihnei pasive și active, i 
de organizarea judicioasă a regimului , 
de viață, folosirea masajului, în stfînsă , 
legătură cu regimul de antrenament, 
aduce o contribuție substanțială la re
facerea capacității de muncă și la în
treținerea fizică a organismului.

PE URMELE UNEI SCRISOR

La redacție am primit o scrisoa 
de la elevul Constantin Popoiu c 
Galați, în care ne arăta că nu a 
unde practica sportul preferat, cicl 
mul. Și iată-ne, în după-amiaza ace 
zile, pe str. Republicii, printre mod< 
nele cvartale, căutînd blocul R 1. 
apăsare pe butonul soneriei de 
apartamentul nr. 24 și în față n< 
apărut autorul scrisorii.

— Știți, în școala noastră sînt mu 
băieți care vor să practice ciclism 
Lefter Cîrceanu, Constantin Ciosu, V 
sile Teodorescu și alți colegi au ca 
mine biciclete proprii. Dar profesoi 
nostru de educație fizică Ion Defta n 
nu vrea să audă de ciclism.

Dacă profesorului Ion Defta n 
place ciclismul și nu vrea să audă 
acest sport, în schimb sperăm că ceila 
activiști ai UCFS vor ține seai 
de doleanțele amatorilor de ciclism 
la școala medie nr. 3 și din celcla 
întreprinderi și școli din oraș. E păc 
mai ales cînd există posibilități, ca 
centru de regiune să nu aibă o sec 
de ciclism. De altfel, tov. N. Tof: 
președintele consiliului regional 11CF 
a promis că-i va ajuta pe elevi.

ULTIMUL POPAS...

...l-am făcut pe înserate la baza sp< 
tivă de natație. Orașul dispune de 
bazin de înot acoperit, cu tribune 
o capacitate de peste 1 000 de loct 
iluminat fluorescent și dotat ®j to 
accesoriile necesare. In apa caldă, f 
și băieți își însușeau măiestria îno 
lui. Antrenorul Dumitru Mititelu 
mai prididea dînd sfaturi. într-un n 
ment de răgaz am stat de vorbă cu

— In secția școlii sportive de eh 
ne-a spus cu mîndrie tov. Dumi 
Mititelu, am peste 100 de ii< 
Sînt harnici, iar Mariana Bîrsan, 1 
mana Ganea, Gica Manafu, Ecater 
Mărășescu, D. LJngureanu, Gh. Sev 
F. Sving, V. Seitan ș.a. îmi insp 
multă încredere.

La Galați mai există un bazin a 
perit, însă de dimensiuni mai redi 
(18 m lungime și 8 m lățime). Z 
fac primii pași în natație zeci de cc 
pe care-i așteaptă bazinul cel mar

CÎTEVA REFLECȚII
Răsfoind însemnările făcute cu j 

lejul vizitei noastre pe la cîteva a 
ciații gălățene, simțim nevoia să 
flectăm asupra celor scrise în ace- 
obișnuită de muncă de Ia începi 
lunii martie. Din noianul de fapte 
întimplări se poate constata că 
mai multi sînt tinerii și vîrstnicii c 
devin prieteni ai sportului, că ora 
Galați se îmbogățește zi de zi cu 
terenuri de sport. Dar tot adevi 
este că numărul celor care praf 
diferite discipline sportive ar fi și i 
mare dacă 
s-ar munci 
de inimă. 
LJCFS s-ar 
dacă ar fi 
existente pentru atragerea unui nui 
cît mai mare de tineri și vîrstnici 
activitatea sportivă.

în consiliile unor asoci 
cu și mai multă trag 
dacă activiștii organ, 

deplasa mai mult pe tei 
folosite toate posibilită

Recenz

Lucrarea oglindește experiența v; 
a autorului în problema folosirii 
sajului în practica exereițiilor fi; 
Rînd pe rînd, autorul prezintă un s 
istoric al folosirii masajului, trate 
— pe baza unei documentări fo 
bogate — efectele lui asupra țes 
rilor moi (piele, țesut subcutanat, ț 
muscular), asupra organelor inti 
din cele trei cavități (craniană, t 
cică și abdominală), efectul ast 
articulațiilor și a funcțiilor circ 
lorii în special. In continuare, a 
rul descrie tehnica masajului pa 
și general, capitol bogat ilustrat, 
rînd astfel posibilitatea însușirii 
nevrelor manuale de masaj.

De o mare valoare practică 
capitolul care conține toate aspe< 
folosirii masajului la sportivi.

Lucrarea se termină cu prezent 
unei vaste bibliografii.

Prin conținutul său, lucrarea 
adresează profesorilor și antreno 
care se ocupă de pregătirea sp 
vilor, medicilor specializați în prt 
mele medicinei sportive, studen 
Institutului de Cultură Fizică ș 
facultăților de educație fizică din 
drul Institutelor pedagogice, asii 
ților medicali specializați în medi 
culturii fizice cît și altor persoarjf 
vin în contact cu mișcarea de cli 
fizică.

IONEL BRATU
asistent Institutul de Cu

Fizică



cronicii de luniIn completarea
„CUPA R.P.R."

Știința Galați — Steaua București 
masculin) 3—1. Volei de bună cali- 
ite. S-au remarcat jucătorii: Iorga și 
'randenburg de Ia gazde, Porojnicu și 
'avei de la Steaua. (N. CR1C1CA — 
zresp.).
Farul Constanța — Minerul Bihor 

masculin) 3 — 2. Minerul —mai bine 
regătit decit Farul — putea cîștiga 
acă ar fi acționat cu calm în finalul 
artidei. Cei mai buni : Vasiliu, Timir- 
azin de la Farul, Starinschi și Ada- 
Kmici de la oaspeți. (C. POPA — co- 
ÎSP.).
Știința Cluj—CSMS lași (masculin)
— 2. Joc de valoare scăzută. Peste 
ivelul celorlalți s-au ridicat Rogozan

Rednic de la clujeni, Ioanovici și 
'eissman de la ieșeni. (I. BRAȚAN
- coresp ).
Petrolul Ploiești — Rapid București 

masculin) 1—3. Drăgan și Plocon 
e la Rapid și Zamolo de la gazde s-au 
-marcat în acest frumos meci, pe care 
etrolul l-a pierdut din cauza greșeli- 
>r blocajului ( M. POPESCU și ȘT. 
TNESCU — coiespondenți).
C.S.AL Sibiu — Voința Craiova (fe- 

linin) 3 — 0. O victorie obținută ușor 
e echipa cu mai multă experiență.
1. IONESCU — coresp.).
Farul Constanța — C.S.M. Cluj (fe

minin) 3 — 0. Foarte bune atacantele 
arului, îndeosebi Maria Danielescu și 
da Hubalek. De la clujence. care n-au 
mstituit „o echipă" decit în primul 
:t, doar Domnica Costic a corespuns 
itegral. (L. BRUCKNER — coresp.).

CAMPIONATUL REPUBLICAN
SERIA A ll-A

C.S.M. Cluj — Electroputere Craio- 
i (masculin) 3—0 (11, 10, 10).
Constructorul Brăila—înainte Timi

tară (masculin) 3—0 (11, 13, 18). 
ocalnicii, prezentindu-se sub valoarea 
>r normală, au cîștigat mai greu decit 
rată scorul. (N. COST1N — coresp.).
Industria Sir mei C. T urzii — Mine

ri B. Mare (masculin) 3—1 (15-11, 
>-2. 12-15. 15-12). 97 de minute de 
tare luptă, încheiate cu victoria jucă
rilor care au dovedit calități morale 

de voință superioare. Lăpăduș, Di- 
teni și Văleanu de la gazde, Agtrbi- 
•nnu, Gh. lonescu și Solomon de la 
limăreni au fost cei mai buni de pe | 
ren (P. ȚONEA — coresp.).
Știința Petroșeni — Dinamo Sucea- I 

* (masculin) 3—0 (5, 3, 2), după nu- 
tai 35 de minute de joc 1 Oaspeții s-au 
importat sub orice critică și neopu- 
ind nici o rezistență (N. TAUTU — 
>resp.).
Progresul Tîrgoviște — C.F.R. Timi- 

țara (feminin) 3—1 (15-8, 15-2, 13-15. 
5-4). Victorie obținută de localnice 
ră dificultate. S-au evidențiat de la 
vingătoare Florina Niculescu și Ana 
olornon, vâr de la C.F.R. — Doina 
toica.
Corvinul Deva —- Penicilina Iași (fe- 

inin) 3—1 (15-13, 10-15. 15-7. 15-13). 
tc echilibrat și frumos, datorită —in 
gală măsură— ambelor echipe (I. 
fMION — coresp.).
Voința AI. Ciur — Metalul Bucu- 

>_ști (feminin) 3—1 (16-14. 10-15. 
>-13, 15-3). Desfășurarea meciului și 
roluția raportului de forțe de la set

DE ONOAREPANOUL

' Nurnele elevului ION B1DILICA' 
din anul V al Școlii pedagogice din' 
Cimpulting Muscel este cunoscut în 
întregul oraș. Talentat jucător de 
tenis de masă — ciștigător a nu
meroase concursuri desfășurate In 
cadrul Casei de cultură din locali
tate — Ion Bidilică practică, tot
odată, cu frumoase rezultate, și
handbalul in 7 și șahul. Iar la itwă- ■ cotită cea mai talentată jucătoare 
țătură este, de asemenea, f(untaș: . dîți •tegiittte Dorința 'ei: să ia cu

~ " ‘bine.' tfi ^iedd^ă toamnă, coricursul 
de adnijtCfC la I.C.F,

■; s ăe o A:

it:. |,;t

• ■ .1 ir Tv

-carnetul său de note este plin cu 9 
■și 101.. 

VIOREL POPESCU, coresp. VICTOR

la set sfrit perfect oglindite în cifrele 
rezultatului (B. SEBOK — coresp.).

Voința București—Partizanul roșu 
Brașov (feminin) 1—3 (6-15, 14-16, 
15-2, 6-15). La Voința pasele au fost 
executate bine și atacul a avut destulă 
forță de finalizare jumătate din setul 
al doilea și in cel de-ai treilea set. In 
restul partidei, la aceste capitole s-au 
impus cu energie brașovencele. Ofen
siva lor (Monica Popa, Olimpia la- 
mandi, Veronica Costin. Gabriela Fră- 
țilă) a acționat variat și cu mult a- 
plomb datorită mingilor servite de ri
dicătoarele .Mariana Bărbos și Viorica 
Goia (amîndouă bune conducătoare de 
joc și, totodată, atacante prin surprin
dere). In echipa bucureșteană cel mai 
bine a jucat Ileana Covaci. Alături de 
ea. Violeta Sandule seu. Florica Făgă
raș și Viorica Șeitan ne-au făcut im
presia că dețin o formă sportivă ceva 
mai bună decit celelalte. Slab a jucat 
Isabela Evdoșenko, iar Anca Claici a 
fost inegală. Corect arbitrajul : Al. 
Zelinschi,

Olimpia București — Știința Brașov 
(masculin) 3—2 (15-11, 15-9, 12-15, 
11-15, 15-11). Ce le-a lipsit duminică 
studenților brașoveni pentru a învinge? 
Mai mult calm, mai mult curaj și, ca 
urmare, un atac mai decis în primele 
două seturi: apoi, un start mai hotărit 
in ultima pârte a întîlnirii (cînd rezis
tența fizică a bucureștenilor era... pe 
terminate) și, în sfirșit, susținerea piuă 
în final a ritmului viu și a atenției. De 
notat că studenții brașoveni au dove
dit deseori asemenea resurse, datorită 
cărora ei au remontat în ultimul set 
de la 1—5 la 5—5, de la 5—10, 7—12 
și 8—13 la 10—13. pentru ca, apoi 
— din lipsă de concentrare— să Ii se 
înscrie cel de-al I4-lea punct din... 
serviciu. Meciul, desfășurat intr-un tem
po rapid și presărat cu multe faze fru
moase, de volei curat, a plăcut în ge
nere. Și ar fi plăcut și mai mult, fără 
arbitrajul inegal prestat de V. Cișmașu, 
cu numeroase scăpări, cu decizii ero
nate și în compensație, care au contri
buit la nervozitatea jucătorilor. Cei 
mai buni de pe teren: Claici, Iuga, 
Wolff și Butenco de la Olimpia, Ni- 
culescu, Buzescu, lonescu și Bidian 
de la brașoveni.

CONSTATIN FAUR

Clasamentele la zi
„CUPA R.P.R/

FEMININ
1. (3) Știința Cluj 6 5

6 5
1 16: 7 11
1 15: 7 112. (4) C.S.M. Sibiu

3. (1) Rapid București 5 5 0 15: 1 10
4. (2) Dinamo București 5 5 0 15: 4 10
5. (6) C. P. București' 8 3 3 14:11 S
6. (5) Știința București 8 3 3 11:13 9
7. (9) Farul Constanța 6 2 4 11:14 8
8. (7) C.S.M. Cluj 7 1 6 4:19 8
9. (8) Progresul București 6 1 5 9:17 7

10. (10) Voința Craiova
MASCULIN

7 0 7 4:21 7

I. (1) Rapid București 6 6 0 18: 4 12
2. (2) Tractorul Brașov 6 5 1 17: 6 11
3. (3) Diridmo București 8 4 2 15:10 10
,4. (5-6) progresul Buc. 6 4 2 14:11 10
5. (4) Știința Timișoara 6 3 3 14:12 9
8. (5-6) Petrolul Ploiești 6 3 3 12x12 9
7. (7) Minerul Bihor 6 3 3 11:13 9
8. (8) Ștlințâ Galați 6 2 4 10:13 8
9. (11) Știința Cluj 6 2 4 9:15 8

10 (12) Farul Constanța 6 2 4 7:16 8
11 (9-10) C.S.M.S. Iași 6 1 5 9:16 7
12 (9-10) Steaua București 6 1 5 8:16 7

Cabana Caraiman

Pregătiri pentru sezonul 
competițiilor în aer liber

Harnicii noștri colaboratori, co
respondenții voluntari, ne-au purtat pe 
la o serie de asociații sportive și con
silii UCFS, unde activiștii acestora se 
gindesc cu seriozitate la sezonul de 
vară, la asigurarea condițiilor necesare 
bunei desfășurări a întrecerilor din 
cadrul Spartachiadei republicane. .La 
sociațiile sportive, Termocentrala și 
Medicina din Craiova — își începe 
scrisoarea activistul sportiv. Romică 
Șulț — au fost inventariate toate ma
terialele sportive. Echipamentul a lost 
spălat și aranjat cu grije in rafturile 
magaziilor, așteptindu-și solicitanții. 
Consiliile asociațiilor Electroputere. 
Voința, Locomotiva și Autorapid au 
reușit în lunile de iarnă să recondițio
neze materiale și echipament necesar 
pentru sporturile din timpul verii, în 
valoare de mii de lei".

In continuare, tov. Romică Șult ne 
aduce la cunoștință că magaziile spor
tive ale S.S.E., Știința, și Petrochimia 
s-au îmbogățit cu materiale și echipa
ment în valoare de zec.i de mii de lei. 
Dornici de a practica disciplinele pre
ferate, membrii UCFS dintr-o serie de 
asociații craiovene își vor amenaja în 
curînd 10 terenuri de volei, sectoare 
de atletism, 5 terenuri de handbal și 
alte baze sportive simple. De aseme
nea, vor începe lucrările de reamena- 
jare a tuturor bazelor sportive exis
tente, pentru ca acestea să găzduiască 
în cele mai bune condițiuni diferitele 
concursuri ale Spartachiadei republi
cane.

arată în încheierea 
ne-a trimis-o că în 
lucrările de amenaiare a unui poligon 
de tir și că elevii de la școlile nr. 4 
și 6 din Sf. Ghcorghe își vor construi 
în orele lor de răgaz terenuri de sport.

Dar preocupările sportivilor și acti
viștilor voluntari sînt multiple. Tov 
E. Tîrnoveanu ne scrie că lipsa unei săli 
nu i-a împiedicat pe inimoșii handbaliști 
din echipa asociației Soda din Ocna Mu
reș înființată doar anul trecut, să se 
pregătească intens în aer liber; in
structorul voluntar Cornel Dănilă și 
băieții lui vor să ocupe un loc fruntaș 
în regiune, la întrecerile de handbal 
în 7 din cadrul Spartachiadei republi
cane. De la Sibiu și Petroșeni, llie Io- 
nescu și respectiv S. Băloi ne trans
mit că în orașele lor s-au deschis noi 
școli de arbitri necesari pentru compe
tițiile ce vor avea loc în viitorul sezon 
iar Gh. Apostolescu (Ploiești), P. Ar
can (Timișoara) . ș.a. ne comunică re
zultatele obținute de tinerii și vîrstni- 
cii care au urmat cursurile de instruc
tori voluntari. Tovarășii V. Săsăranu 
(Baia Mare) și FI. Albu (Ploiești) ne 
informează că în magazinele sportive 
au apărut deja noi sortimente de echi
pament pentru sezonul cald. „C. 
liul asociației sportive Vulturul 
comuna Vultureni, regiunea Cfuj, 
scrie Aurel Anton, a cumpărat, 
ajutorul conducerii G.A.C., echipament 
și materiale pentru secțiile de oină, 
volei și baschet, care vor fi înscrise 
la întrecerile Spartachiadei

Alte exemple. Activiștii sportivi din. cane. Fetele și băieții din 
Sf. Gheorghe au luat, ca niște buni 
gospodari, toate măsurile pentru ca 
stadionul din locâlîîate să fie pus la 
.punct. „Astfel, s-ajit reparat tribunele, 
s-a tencuiț pavilionul . administrativ, 
s-au creat locuri pentru spatii verzi 
etc. Corespondentul''nostru, Gh. Briotă,

N1CULAE.. GHERGHINA învață 
tot la „medie 7“:-JaTGalați: este 
elev în anul IV. A, secția pedagogi
că. El este unul dintre cei mai ta- 
lentați. atleți din orașul de pe ma
lul Dunării (canipipn de juniori pe 
800 m și 15(10 mf^șij:hiar pe re
giune (la 400 m plat). Fruntaș, 
totodată, la învățătură și în activi
tatea obștească, elevul Niculae 
Gherghina*este  și apreciat

• Elevă a Școlii medii nr. 7 din 
Galați. GEORG ETA CI0C1RLAN, 
anul VI C. secția educatoare, este 
una dintre „colecționarele" de. note 
de la 8 în sus...

Ca sportivă, Georgeta Ciocîrlan 
‘s-a evidențiat in activitatea volei- 
balistică a școlii. De altfel,. este so-

de întregul colectiv al școlii.
A ... — _ 

ȘTEFĂNESCtT,

■ "7 "I 

scrisorii pe care 
curînd vor începe

Consi- 
din 
ne 
cu

republi- 
aceste secții 
apropiatelorse antrenează în vederea 

concursuri".
...Iată numai cîteva djn 

care ne sînt i 
sportivi care își 
succesele și performanțele d'n sezonul 
de vară. h.'fc’

scrisorile în 
înfățișați, activiști și 

i pregătesc temeinic.

Tinăra reprezentantă a Școlii me
dii din Rm. Vilcea, R0D1CA 
DIACONESCU, este pasionată, 
in egală măsură, după gimnas
tică și patinaj. Ca gimnastă, 
Rodica s-a clasat printre fruntașe 
intr-un recent concurs rezervat se
nioarelor, iar ca patinatoare a făcut 
progrese atit de mari, incit deseori, 
pe apa înghețată din parcul Zăvoi 
a putut fi văzută dînd lecții colege
lor mai tinere... O completare: 
pe panoul de onoare al clasei a . 
XI-a, Rodica și-a asigurat, prin no
tele ei bune, o adevărată..,. per 
manență /
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împotriva
Niagarei

,'e

(Urmare din pug. 1) 

trainer, a alergat 5 km pe pista ocea
nului verde, iar apoi a ridicat pteire 
de moară în sala de forță.

Vernescu e grăbit. Are examen la... 
fotbal (e student la I.C.F.) și simtă 
că nu-i de glumit, mai ales după 
cuplajul de miercurea trecută.

Dinspre sala de forță coboară la
covici și Sidorov, cu pași greoi, ca 
pe nisip. Un copil îmi șoptește că în 
camera de sus, la forță, „tovarășul 
lacovici, . face. 100 de flotări fură 
oprire, șl apoi mai face încă".

întreb de antrenorul Huțan, ca să 
mă lămurească odată ce-i cu cifrela 
astea greu de imaginat, dar aflu 
că e plecat la Snagov, să vadă dacă 
s-au desferecat porțile hangarelor. 
Intre timp mă lămurește antrenorul 
Bîrsănescu : „Da, e adevărat, laco- 
vici e recordmanul flotărilor, iar suta 
îi e oricînd la îndemînă". îmi mai 
spune că în sala de forță orice can
didat pentru Tokio depune într-o șe
dință un efort de peste 10 000 da 
kilogrammetri.

Bacul e din nou plin. în locul lui 
Vernescu și Ismailciuc au intrat două 
fete, lacovici nu-și mai așteaptă 
rîndul, scoate din sacoșă pantalonii 
de trening, îi împăturește, îi așează 
pe marginea malului de lemn și în
cepe să vîslească. II privesc. Vis- 
lește uniform, folosind drept metro
nom jocul propriilor sale maxilare. 
Padela fetei din față stă gata să-i 
atingă tîmpla, dar Alexe continuă, 
fără să clipească. E obișnuit, — sa 
vede — cu vîslitul de pe mal.

Cei patru din barcă au terminal. 
Sidorov ' propune''bcrecHipierulW' său 
să scoată apa din barcă. Se așează 
la pupă și înclină barca, lacovici 
aduce o găleată și o cufundă da 
vreo 20 de ori. Apoi, cuplul-campion 
dela Jajce începe să frămînte cu 
pagaiele apqy care avusese o clipă 
iluzia că își va găsjr .-r,<genfru astă 
seară — oaiWha. T ’ ' ' ‘ - '• ■

Totul se reia de la capăt. înregis
trez un amănunt. țȘi - 'doi .campioni 
mondiali simt cu o precizie de se
cundă momentul sprintului, anticipând 
aproape instinctiv fluierul antrenoru
lui. In. oglinzi nu se mai vede .de 
mult nimic. t

Repriza dubloukii s'-a.-încheiat. An
trenorul Bîrsănescu'e. chemat alături. 
Lipsește cîteva miriJfe.jj Cei ' doi își 
spot Ia iuțeală pantalonii de trening 
din sacoșă și îngenunchează cu miș
cări de ritual, reluînd'"lucrul peste 
normă. “ .'

îmi revin în minte cuvintele pe care 
mi le-a spus 
despre lucrul 
e ca atunci cînd ai_Ierminăt antre
namentul, să mai rupi încă puțin din 
tine. Pentru un mic supliment. în 
acest supliment se umflă mușchii, se 
lungește răbdarea, scade „datoria" 
de aer ți nu te maț floare scrișnetul 
dinților. Iar cu aceste patru; elice în 
mină poți vîsli si împotriva Niagarei".

.Ce să-i faci? Jdjce « rămas în 
„pupa”, în timp ce în „prova" sa 
profilează tot maj clâr Tokio...

Ismailciuc vara trecută 
„peste normă” : „Totul



HO CHEIpe fa

considerații la încheierea campionatului r ican

Echipa Steaua, campioană republicană la hochei pe gheața pe J964 : De la stingă la dreaptji, in picioare : Zografi, 
feni»ci, Kraut, ~Petrescu, Ștețanov, Tarei, Biro, Calamar ; rîndul de jos : Varga, Pușcaș, Crișa-n, Bianu, lonescu, 

Szabo I, Peter, Csiszer.
i
r ★ ★

Foto : S. Eugen

★

r Peste sezonul 
gheață s-a tras, 
tina...

Întreeînd în ultimul meci 
echipa bucure șt e ană Steaua

oficial de 
duminică

hochei pe 
seară, cor

pe Voința, 
a recucerit 

titlul de campioană a țării, deținut 
timp de uu an de formația din Mier
curea Ciuc. Victoria finală a echipei 
Steaua încununează eforturile depuse 
ide-a lungul întregului sezon de jucă
torii antrenați de Eugen Raduch, răs- 
plătindu-Ie jocral tehnic, combinativ, 
pregătirea fizică și maturitatea. Mili
tarii au dominat întrecerea celor mai 
bune formații ale noastre, reușind per
formanța de a încheia sezonul fără 
nici o infrîngere 
excelent.

și cu un golaveraj

Dar, iată cum 
«lentul final :

se prezintă clasa-

1. Steaua 10 10 0 0 78: 12 20
2. Voința M. C. 10 8 0 2 60: 24 16
3. Știința Buc. 10 4 2 4 51: 41 10
4. St. Cluj 10 4 0 6 41: 55 8
5. Dinamo Buc. 10 2 2 6 31: 45 6
6- St. roșu Bv. 10 0 0 10 24:117 0

Turneul final al camnionaitului re-
ridicat, după părerea 

nivel superior prece- 
a fost mai 
primul rînd 

de valoare

publican s-a 
noastră, la un 
dentei ediții. întrecerea 
interesantă, datorită în 
faptului că diferentele 
dintre echipe n-au mai fost atît de mari 

în trecut. O excepție a eonstituit-o 
Steagul roșu, dar valoarea sa evident 
mai scăzută decît a celorlalte partici
pante se explică mai mult prin lip
surile organizatorice, care au împiedi
cat prezentarea echipei la adevărata 
ei valoare, In rest, echipele au fost 
de forțe apropiate. Vom cita doar 
eîtev» rezultate care vorbesc de la 
«ine : Voința—Dinamo 5—3, Dinamo— 
Știința București |5—5 și 2—2, Steaua- 
Jlinamo 5—-1, Steaua-Știința Buc. 5-3, 
Voința-Șliința Buc. 6-4, Steaua-Voința 
1-0. Nivelul tehnic general al întrece-

rilor a fost Kun. «1 toate că — pe 
alocuri — în jocul unora dintre echipe 
s-a vădit o ușoară „plictiseală11 provo
cată poate de faptul că returul turneu
lui final s-a desfășurat la o dată tîr- 
zie, după un sezon îndelungat.

Și acum, cîteva cuvinte despre fie
care echipă.

Steaua a dominat întrecerea, con- 
tînd în special pe oamenii de lot, pe 
care i-a solicitat ctu precădere în 
„meciurile-cheie" sau în unele momen
te dificile ale altor partide. „Punc
tul forte11 al echipei l-a constituit 
cvintetul Ionescu-Varga-Biro-Calamar- 
Szabo I. In retur, militarii n-au mai 
beneficiat de aportul lui Czaka, bol
nav. Pentru viitor, Steaua trebuie să 
se preocupe de pregătirea unei linii 
a doua de atac, mai apropiată de va
loarea celei dintîi. Mențiuni pentru 
„bătrîuii" Zografi și Peter care au 
fost, în continuare, foarte utili echi
pei, în care îmbracă pentru a nu știm 
cita oară tricourile de campioni.

Voința Miercurea Ciuc a avut cei 
mai buni jucători în portarul Sofian 
și atacanții Szabo II și Andrei. în 
rest, iotul cuprinde elemente de va
loare medie destul de bună, dar in
suficientă pentru a periclita poziția 
fruntașă a echipei Steaua. Foștii cam
pioni au jucat eu multă tragere de 
inimă, au făcut uneori risipă de ener
gie, dar acțiunile lor au suferit ade
sea de lipsa de organizare. Trasul la 
poartă a fost unul din punctele slabe 
ale echipei.

Știința București, ou un lot în care 
figurau jucători binecunoscuți (ca 
Crihan. L. Vacar, Fogoroș, Ți-riac, Fe
renczi. Ioanovici, Florescu) a făcnt 
unele meciuri foarte bune (cu Steaua 
în tur și Voința în retur, de exemplu) 
dar și cîteva partide mai slabe (am
bele cu Dinamoji. formație cu

niari oscilații și în care lasă de dorit 
disciplina și seriozitatea. Cei mai bani : 
Ferenczi, L. Vacar, Crihan.

Studenții clujeni au ocupat locul aș
teptat. Frații Cozan au fost elementele 
cele mai dinamice ale formației. Ală
turi de ei s-au mai evidențiat Otvoș 
și tînărul portar Șerban, cu care Ști
ința Cluj și-a soluționat o veche ca
rență.

Dinamo București s-a comportat mai 
mult decît onorabil la primul său an 
în categoria A. Acest tnirneu final îi 
consacră pe dinamoviști printre for
mațiile fruntașe ale țării. Dacă echipa 
ar lupta mai mult, iar atacanții ar fi 
avut mai multă viteză și incisivitate, 
Dinamo ar fi putut obține victoriile 
pe lîngă care a trecut. Cei mai buni : 
Barbu, Corduban, Ciobotaru, Bașa.

în fine, Steagul roșu. Cu un lot re
dus (fluctuant chiar și în intervalul de 
două săptămîni 
cu o pregătire 
nu puteau face 
ter, C. Antal și 
nii de bază ai

ci intre tur și retur) și 
insuficientă, brașovenii 
mai mult. Gydrgy, Pe- 
I. Hollo au fost oame- 
echipei.

RADU URZICEANU

Înotătorii școlii sportive de elevi din reșița
AO CiȘTIGAT „CUPA SFATULUI POPULAR AL CAPITALEI"Ji

A luat sfîrșit, după două zile de pa
sionante întreceri, tradiționalul concurs 
dotat cu „Cupa Sfatului Popular al 
Capitalei" rezervat școlilor sportive 
de elevi cu secții de natație din Re
șița, Arad, Sibiu, Tg. Mureș, Oradea, 
Cluj, Galați și București. Am asistat 
la o frumoasă întrecere sportivă ter
minată cu victoria înotătorilor reși- 
țeni. Din rîndurile elevilor din Reșița 
a fost ales cel mai valoros concurent. 
El este Zeno Giurasa care a sosit pe 
locul I în trei probe: 100 m liber 
(1:07,1), 100 m spate (1:11,9), 100 m 
fluture (1:11,0) — ultima probă în 
afară de concurs. Rezultate promiță
toare, apreciate în mod deosebit de co
misia tehnică, au mai realizat și Ion 
Miclăuș (S.S.E. 
22,7 sec pe 33 
Iolanda Gotlieb 
care a parcurs 
în 57,1 sec.

O frumoasă 
Dan Boerescu ( 
dru Preda (S.S.E. nr. 1 Buc.), Ionel 
Eugen (S.S.E. nr. 1 Buc.), Cristina 
Ursu (S.S.E. nr. 2 Buc.), Ioan Bisz 
(S.S.E. Arad), Viorica Petcu (S.S.E. 
nr. 2 Buc.).

REZULTATE. BĂIEȚI : 33 m bras: 
1. M. Hohoiu (Res.) 24,4; 2. A. Arendt 
(SSE nr. 2) 27,0; 3. O. Hornoiu 
(Arad) 27,5; 33 m bras: 1. D. Macinic 
(Arad) 29,5; 2. D. Apoteker (SSE nr.2) 
30,0; 3. A. Barabaș (SSE nr. 1) 
30,0; 33 m liber: 1. Al. Preda (SSE 
nr. 1) 21,8; 2. E. Aimer (Reș.) 22,7; 3. 
Z. Tancz (Oradea) 23,3; 4x33 m mixt:
1. SSE nr. 1 1:52,2; 2. Reșița 1:52,3; 
3. Galați 1:56,3; 66 m liber: 1. Gh. 
Haskor (Reș.) 42,2; 2. A. Kambos 
(Reș.) 43,0; 3. 1. Mărgeanu (Reș.) 
44,2; 66 m bras: 1. Gh. Haskor 55,1;
2. T. Hornoiu (Arad) 55,5; 3. S. Gu-
bovici (SSE nr. 1) 55,7 ; 100 m spate: 
1. Z. Giurasa (Reș.) 1:11,9; 2. D. Al
bert (Arad) 1:19,0; 3. C. Enache (SSE 
nr. 2) 1:20,0; 4x100 m mixt: 1. Reșița 
5:11,5; 2. Arad 5:25,8; 3. SSE nr. 1 
5:32,0; 100 m fluture: 1. D. Boerescu 
(Sibiu) 1:15,3; 2. Al. Banu (Reș.)
1:16,1; - " ------
1:27,7; FETE:
Nicovici (SSE nr. 2) 28,2; 2. Mariana 
Stanciu (Reș.) ~~ ~ ~
(Reș.) 28,2; 33 m fluture : 1, Doina Mi- 
zinca (Reș.) 25,8; 2. Marina Franchia 
(SSE nr. I) 27,2; 3. Daniela Coroiu 
(Reș.) 29,4; 66 m bras: 1. Iolanda 
Gotlieb (SSE nr. 2) 57,1; 2. Mihaela 
Georgescu (SSE nr. 1) 59,9; 3. lise 
Hruska (Reș.) 60,0; 4x33 m mixt:

Sibiu) cronometrat în 
m fluture, precum și 

(S.S.E. nr. 2 Buc.) 
distanța de 66 m bras

impresie au produs si
(S.S.E. Sibiu), Alexan-

3. N. Popescu (SSE nr 2)
33 m spate: 1. Garmen

28,2; 3. Ruth Hocher

Reșița 1:50,9; 2. SSE nr. 1 1:52,5; 3 
SSE nr. 2 1:54,8; 66 m liber: 1. Vio 
rica Petcu (SSE nr. 2) 47,4; 2. Cristini 
Hohoiu (Reș.) 47,8; 3. Liliana Gruii 
(SSE nr 1) 49,0; 66 m fluture: 1. Cor 
nelia Secui (Arad) 54,4; 2. Marin;
Guști (SSE nr. 2) 58,3 ; 3. Cristini
Hohoiu 58,4; 100 m spate: 1. Eugenii 
Botezatu (SSE nr. 1) 1:25,5; 2. Sandi 
Tudora (SSE nr. 2) 1:28,2; 3. Mihafli 
Midan (SSE nr. 2) 1:31,4; 4x100 n
mixt: 1. SSE nr. 2 5:55,5; 2. SSE nr 
1, 6:10,0; 3 Cluj 6:50,5; 100 m bras
1. Marina Vichy (SSE nr. 2) 1:33,7
2. Aranca Tana (Tg. Mureș) 1:37,1
3.. Mihaela. Drăgoi (SSE nr. 1) 1:37,3 
100 m liber: 1 Cristina Ursu (SSI 
nr. 2) 1:14,3; 2. Monica Munteani
(SSE nr. 1) 1:19,4; 3. Mihaela Midai 
(SSE nr. 2) 1:19,8.

Clasament pe echipe : 1. SSE RE 
SITA 206 p.; 2. SSE nr. 2 Buoureșt 
182 p.; 3 SSE nr. 1 București 161 p. 
4, SSE Arad 100 p.; 5. SSE Sibiu 4 
p.; .6. SSE Cluj 36 p.; 7. SSE Grade; 
24 p.; 8. SSE Galați 16 p.; 9. SSE Tg 
Mureș 7 p.
uiiniiiiiiiiiifiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimin:
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tina Pîrjol (Steaua) 257 p ; 3.
Maria Niculescu (Olimpia) 253 p ; 
poziția picioare : 1. Aritina Pîr
jol 248 p ; 2. Petruța Tîlvănescu 
(Metalul) 244 p ; 3. Mariana An
tonescu 229 p. Pe trei poziții : 1. 
Aritina Pîrjol "2 . , ‘ 
Antonescu 775 p ; 3. Petruța Tîl
vănescu 763 
mare : 1.
293 + 289 = 582 ;

789 p ;_2. Mariana 

p. ’ Pistol calibru 
Giușcă (Știința) 

; 2. M. Dumitriu 
= (Steaua) 288 + 289 = 577 ; 3. G. Ma-
- ghiar (Dinamo) 283 + 293 — 576 ;
= 4. A. Neagu (Dinamo) 286 + 289 =
= 575. Armă liberă calibru reaus 
= 3 x 40 focuri seniori, poziția cul-
= cat : 1. T. Ciulu (Steaua) 393 p ; 
= 2, N. Dumitrescu (Olimpia) 392 p ; 
| 3. I. Olărescu (Știința) 391 p ; po-
- zlția în genunchi : 1. I. Sîrbu
= (Steaua) 388 p ; 2. I. Olărescu 385 
= p ; 3. R. Pontbriand (Metalul) 381 
= p ; poziția in picioare : 1. M. Fe- 
= recatu (Dinamo) 368 p ; 2. T. Ciu- 
= lu 364 p ; 3. I. Sîrbu 362 p ; pe 
E trei poziții: 1. T. Ciulu 1137 p 
2 (cîștigă la baraj avînd poziția
- culcat mai bună) ; 2. I. Sîrbu
= 1137 p ; 3. I. Olărescu 1131 p.
= Sheet (talere aruncate clin turn) : 
= 1. Gh. Sencovici (SSE 1) 91 t ; 2. 
= M. Georgescu (Steaua) 91 t ; 3. 
= V. Calomfirescu (Steaua) 88 t.

miiiiiiiiiiiiiiiînniiiimiiniiiuiiiiimmiiiiiiiimi

L.

• Tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa Valea lui Carp“ a întrunit la 
startul probelor, desfășurate în Bu

Concursuri, rezultate
• „CUPA VALEA LUI CARP" A FOST CUCERITA DE C. TĂ
BĂRAȘ. • I. EROS A SĂRIT 67 m. • „CUPA OȚELARILOR"

CRONICA ETAPEI.
lin joc egal -4--oarecum așteptat — 

(și învingători sc&ntați în celelalte par
tide ale etapei a 11-a care, din acest 
punct de vederej- ,nu ne-a oferit nici o 
surpriză.
negativ
mare 
nica 
lui.

O .
calajul pregătirii de> ansamblu dintre 
echipele bucureștene: și cele din restul 
■țării. Este dreptsică arbitrajul lui Ște
fan Gidei (Birlad) a contribuit la des
fășurarea oarec.țm anormală a meciu
lui dintre Dinamb și Știința Cluj; dar, 
aceasta nu este în nici un caz expli
cația slabei comportări a studenților 
clujeni, a lipsei de respect pentru spec
tatori — dintre, .care mulți erau... su
porteri — doved:tă de această echipă, 
care a abandonat pur și simplu între
cerea sportivă, mitilțumindu-se - cu un 
ijefiresc rol de:,partener de antrena
ment al diiiamosiștilor. Serioase defi
ciențe de pregătire au putut. fi obser
vate și în jocul studenților din- Petro-

în schimb, au surprins —
- alte aspecte pe care. în 

parte, le-am consemnat și în cro- 
etapei inaugurale a campionatu-

primă constatare se referă la de-

SPORTUL POPULAR
a 4-a Nr. 4415

șeni. formație l3.;e - asemenea Știin
ței Clu j — a& „mult mai multe posi
bilități de a practica un joc de cali
tate. O impreșie? bună au lăsat-o. du
minică la Biicițțești, rugbișții ieșeni, 
care au făcut,o “partidă bună în com
pania Griviței Roșii. Echipa CSMS 
are o pregătire mai apropiată de ce
rințele campionatului de cît celelalte 
formații din provincie și o orientare 
tactică mai precis conturată, chiar decît 
unele echipe bucureștene.

Etapa de duminică a arătat că. în 
general, antrenorii, jucătorii și arbitrii 
depun eforturi pentru aplicarea noilor 
reguli ale regulamentului de joc, că 
și-au însușit aceste modificări și caută 
să le folosească din ce în ce mai bine 
în jocul individual și în tactica de 
echipă. Ceea ce șe face este însă prea 
puțin și meciurile de duminică au ară
tat că mulți jucători „uiiă“ deseori 
aceste modificări .pe care nici arbitrii 
nu le sesizează Jla timp. Și se joacă 
cînd după- veâiife prevederi, cînd după 
cele noi...

Cu excepția meciului Dinamo—Știin
ța Cluj, celelalte partide s-au încheiat 
cu scoruri destui de strînse, care re
flectă —desigur — echilibrul valoric, 
al formațiilor cafe s-au întîlnit dumi
nică, dar și... ineficacitatea unor echi-

pe. Astfel, din relatarea corespondentu
lui nostru Ion Ioana, am desprins fap
tul că studenții timișoreni — învingă
tori în fața proaspetei promovate An
cora Galați — puteau să realizeze un 
scor categoric, dar au.ratat exasperant 
de mult. Nefructificate au rămas și 
multe din acțiunile ofensive ale jucă
torilor în —--'■■■■ w—- ---- ' •'
Bîrlad, în 
fa limită.

Spectatorii prezenți la jocurile celei 
de a doua etape au fost satisfăcuți 
de unele partide1; Grivița Roșie—CSMS 
Iași, Știința Timișoara—Ancora Galați 
și — xîn-. parte /—. de .meciul' Unirea— 
Știința Petroșeni. Dar, ne-am așteptat 
la mai. mult de la . îhtilnirea dintre 
Progresul și Gloria — sub aspect teh
nic de da meciul Dinamb—Știința 
Cluj — sub aspect disciplinar.

Din .păcate.^trebuie să- consemnăm 
în această cronțpăfa etapei șl. faptul că 
deși ne aflăm Ia începutul‘campionatu
lui-și meciurile d<*  măre',.fhiză“ (care 
nici ele n-ar jusțifica) sînt departe, 
majoritatea forniațiilor depun prea pu
ține eforturi pentru promovarea jocu
lui deschis, modefri pe care am dori 
să-l vedem practicat la... viitoarea 
etapă.

meciu Steaua—Rulmentul 
care campioana a învins

cegi, pe unii dintre cei mai burți 
schiori din tară. Timpul frumos și 
buna organizare au favorizat desfășu 
rarea ceior două probe. Din păcate, 
însă, zăpada umedă, grea; a obligat 
pe organizatori, să înlocuiască proba 
de coborîre cu o cursă de slalom 
uriaș. „Cupa Valea lui Carp" a tost 
Cucerită de Cornel Tăbărași clasat pe 
primul loc la combinată. Rezultate: 
slalom special, seniori (63hde< porți) : 
1—2. C. Tăbăraș (Carpați Sinaia) și
M. Bucur (Carpați Sinaia) 113,4; 3.
N. lovici (Steagul roșu Brașov) 114,6; 
4. M. Enache (Caraiinanul Bușteni) 
117,6; 5. H. Hannich (Dinamo Bra
șov) 119,9; 6 V. Șuteu (Dinamo) 
124,0; 7. Dan Focșeneanu (Carpați) 
124,7; 8. P. Clinei (Carpați) 125,7; 
senioare: 1. Ediths Șuteu (A.S. Armata 
Brașov) 165,6; slalom uriaș seniori:
1. C. Tăbăraș 1:20,4; 2. Gh. Cristo- 
loveanu (Steagul roșu Brașov) 1:21,9;
3. I. Zangor (A.S. Armata) 1:22.5;
4. M. Bucur 1:22,9; 5. I. Secui (Că-
raimanui Bușteni) 1:24,8; 6—7.. C.
Bălan (A.S. Armata) 1:26,0; 6—7. 
Dorin Munteanh (Steagul roșu) 1:26,0 ; 
8. V. Șuteu 1:27.8; senioare : 1. Edith 
Șuteu 1:51,1 ; 2.- Liliana Focșeneanu 
(Carpați) 2:07,4; combinata de două 
probe seniori: 1. C. Tăbăraș; 2. M. 
Bucur; 3. N. lovici ; 4. M. Enache; 
senioare: 1. Edith Șuteu.

• Săritorii juniori, aflați la Borșa, 
au participat duminică la un Goncurs 
de verificare pe trambulina mare din 
localitate. S-a urmărit obținerea unor 
sărituri cît mai lungi, și mai puțin 
stilul. Din cauza zăpezii mo: în por
țiunea de aterizare, concurență au fost 
stînjeniți în executarea sărituriilor. Cele 
mai lungi sărituri le-a obținut cam
pionul republican Iosif Enos t (Voința 
Odorhei) : 64 m și 67 m. L?aii urmat :
2. I. Alărgineanu (Tractorul,) 64 m

Iosif Eros, campion republican la sar. 
turi de la trambulină pentru senioi 

fi pentru juniori.
Foto : V. Secăreanu

Liliana Focșeneanu

și 66 m ; 3. I. Biriș (Tractorul) 63 r 
și 65 m; 4. 
hei) 62 m și 
antrenor).

• Comisia 
șița a organizat 
larilor", concurs 
sportivi de la 
S.S.E. Trofeul a 
Suciu la probele alpine și de VValte 
Denuel la fond. Iată cîștîgătorii pro 
belor: slalom special seniori: Traiai 
Suciu (C.S.M.) ; senioare: Zorița Su 
ciu (C.S.M.) ; juniori : Adrian Lungi 
(S.S.E.); junioare: Rozalia Letalic 
slalom uriaș seniori: Tr. Suciu ? se 
nioare : Zorița Suciu ; juniori: Petri 
Pirvulescu (C.S.M.); junioare: Ro 
zalia Letalic; fond seniori: W. De 
nuel (Olimpia); senioare: Viorie. 
Starna (C.S.M.); juniori: Gh. G; 
reta (Olimpia); junioare: Gertruc/ 
Denuel (Olimpia). (P. BOCȘANU - 
coresp.).

I.
64

de

Covaci (Voința Odor 
m. (A. MUNTEANU

schi a orașului Re 
de ctirînd „Cupa'oțe 
la care au participa 
C.S.M., Olimpia ș 

fost cucerit de Traiai



Observatorii federali au cuvintul
Ca în fiecare duminică, și cu prilejul etapei a Il-a a returului cam

pionatului categoriei A observatorii federali au fost prezenți Ia toate jocu
rile. Iată observațiile lor asupra cîtorva meciuri disputate duminică:

LA GALAȚI: VICTORIE MERITATA 
A SIDERURGISTULUI

I. BALANESCU (Siderurgistul — 
Farul 1—0): „Pregătirea fizică supe
rioară, voința de luptă, încadrarea jo
cului într-o disciplină îmbunătățită 
față de prima parte a campionatului și 
jocul susținut din repriza a doua au 
dat cîștig de cauză Siderurgistului. O 
victorie pe deplin meritată. In același 
timp însă trebuie să arăt că la echipa 
învingătoare au ieșit din nou în evi
dență lipsuri de ordin tehnic. Farul 
și-a organizat bine jocul în cîmp, a 
inițiat acțiuni clare 
în prima repriză, 
cînd și-a creat bune 
ocazii de gol, dar a 
cedat pasul în cea 
de a doua, cînd a 
pierdut total iniția
tiva, din cauza lip
sei de pregătire fi
zică. Trebuie să remarc arbitrajul ex
celent prestat de brigada C. Nițescu- 
Sibiu, la centru, P. Badea și Z. Chifor 
— ambii din Brașov — la tușe".

jocul în cimp, a

O CONCEPȚIE GREȘITA

A. N1CULESCU (Dinamo București 
— Știința Cluj 2—1) : „Clujenii au 
avut o comportare peste așteptări. Pa 
baza unei pregătiri fizice bune și a 
unei orientări ofensive, in sistemul cu 
patru fundași. Știința a jucat dinamic, 
tehnic și spectaculos. Deci se poate 
juca ofensiv și eficace în acest sistem. 
Țin să precizez că nu sistemul este 
defensiv, ci concepția în care joacă 
unele echipe, ca de pildă Dinamo Bucu
rești sau Rapid. învingătorii s-au com
portat pe linia ultimelor lor evoluții. 
Cu toate că au o bună pregătire fizică, 
unii jucători (Pîrcălab, Frățilă) sînt 
inactivi, iar alții (Haidu, Ghergheli III, 
Ene II) joacă prea puțin. Dinamo 
București este mult mai preocupată să 
nu primească goluri decît să marcheze, 
ceea ce face ca să se joace distructiv, cu 
accent pe apărarea supranumerică. Ne- 
avînd suficientă mobilitate în cadrul 
compartimentelor, trecerea în atac este 
inexistentă. Referitor la Știința Cluj ar 
mai fi de discutat o problemă: aceea 
a jocului foarte bun pe care-1 prac
tică în deplasare 
jucătorii Suciu și 
Georgescu, spre 
deosebire de meciu
rile mai puțin bune 
pe care le reali
zează amindoi pe 
terenul din Cluj. 
După părerea noas
tră cauza principală este lipsa de în
credere în acești fotbaliști a publicului 
din Cluj. El își manifestă uneori zgo
motos... dezaprobarea față de prezența 
lor in echipă (!). E normal ca în ase
menea împrejurări Suciu și Georgescu 
să se demobilizeze. Ar fi bine ca pu
blicul clujean să înțeleagă că formația 
o alcătuiesc antrenorii, care au în ve
dere buna pregătire manifestată de ju
cători la antrenamente și tactica pen
tru meciul respectiv".

AGE
ECHIPA SAPTAM1NII

Eri la prinz. pe baza rapoartelor ob
servatorilor federali, a fost alcătuită 
„echipa săptămînii". lată cum arată 
acest „11": Datcu — Marcu, Nunweil- 
ler III, Solomon, Cîmpeanu — lancu, 
N. Georgescu — Banu, Dumitriu II, 
Mateianu, Milea.

DUMINICA UN NOU CUPLAJ 
INTER-BUCUREȘTEAN

Etapa viitoare programează în Bucu
rești două jocuri de mare interes, în 
care se întîlnesc primele patru echipe 
din clasament. Este primul cuplaj 
interbucureștean ai returului, ținînd 
seama că cel de săptămîna trecută a 
fost restanță din prima parte a cam
pionatului. Partidele se dispută pe sta
dionul „23 August", după următorul 
program: ora 14,15: STEAUA — RA
PID, ora 16: PROGRESUL — DI
NAMO.

CRIȘUL A JUCAT OFENSIV

GH. STANCU- 
LESCU (Crișul - 
Steagul roșu 2—0) : 
„Orădenii au jucat 
ofensiv de la un 
cap la altul al me
ciului, remareîn- 
du-se în special 
Solomon, Bacoș și 
fundașul Georgescu. In schimb, Steagul 
roșu a jucat foarte slab, dar aceasta 
nu din. cauza valorii scăzute a fotba
liștilor, ci datorită unei concepții de 
joc retrograde, care i-a pus pe bra
șoveni în situația de a nu-și valorifica 
posibilitățile (de la început echipa s-a 
retras într-o apărare ne justificată, deși 
adversarul nu-i impunea aceasta). Din 
cauza acestei „apărări cu orice chip", 
echipa nu a contraatacat de loc, nu și-a 
creat nici o singură ocazie de gol. In 
afara unei lovituri libere, în tot meciul 
brașovenii nu au tras nici un șut pe 
poartă I Avînd în vedere această com
portare negativă, se ridică întrebarea : 
oare Steagul roșu n-a venit la Oradea 
să se întreacă cu Crișul ? Lipsa de 
combativitate și de dinamism arătate de 
„stegari" în acest meci trebuie să ne 
dea de gîndit nouă celor care facem 
parte din colegiul central de antrenori, 
dar în primul rînd conducerii secției 
de fotbal Steagul roșu".

U.T.A. A FOST DE NERECUNOSCUT

B. MARIAN (U.T.A. - Rapid 0-1): 
„Arădenii au jucat bine în primele 10 
minute, după care echipa a fost de ne
recunoscut, evoluînd sub posibilitățile 
ei. Jocul nu are nimic colectiv, con
structiv, dinamic. Feroviarii, în schimb, 
după 10 minute de nesiguranță, și-au 
revenit, au echilibrat jocul, pentru ca 
în repriza a doua să-și impună supe
rioritatea. Numai datorită lui Coman 
scorul nu a luat proporții. Pe bună 
dreptate, la sfîrșitul partidei publicul 
și-a manifestat dezaprobarea față de 
evoluția slabă a formației locale".

JOCUL LA OFSAID — O ARMA 
CU DOUA TĂIȘURI

ȘT.. COVACI 
(Steaua - C.S.MS. 
5—1): „Steaua a 
revenit la jocul său 
specific, ofensiv. In 
același timp însă 
apărarea a arătat 
multă nesiguranță: 
au existat atît gre
șeli individuale în acest compartiment, 
cît și greșeli colective. La C.S.M.S. 
s-a remarcat o bună organizare a jo
cului. Socotesc însă că se exagerează 
prin folosirea — în apărare — a jo
cului la ofsaid., Din această cauză, 
dacă adversarii s-ar pregăti în mod 
special pentru combaterea acestei tac
tici, ieșeni) ar fi și mai vulnerabili. 
De altfel, chiar și meciul de duminică 
a dovedit că atunci cînd bucureștenii au 
știut să combată această manevră tac
tică, C.S.M.S. a primit cîteva goluri 
la rînd. Pentru că această armă tac
tică are... două tăișuri .

N D Ă
MECIURI DE SELECȚIE PENTRU 

COPII

In vederea selecționării de tineri 
fotbaliști, clubul sportiv Progresul 
București organizează în zilele de 26, 
27 și 28 martie, 1, 2, 3 ș‘i 4 aprilie 
a. c, cu începere de la ora 8,30 o serie 
de meciuri, la care sînt chemați să 
participe copiii născuți între anii 1947 
și 1951. Jocurile au loc pe terenul Pro
gresul din str. dr. Staicovici nr. 42.

★
In cadru] pregătirilor pentru meciul 

cu selecționata olimpică a R.P. Bul
garia, F. R. Fotbal a convocat ieri 
un lot restrîns de jucători care azi și 
inline vor efectua antrenamente și 
jocurți școală. Participă următorii ju
cători : ' tMîrtdru, Datcu, M. Georgescu, 
Petescuțd Kpszka, Greâvu, Nunweiller 
III, Ivărt, Petru Emil, Constantin, N. 
Georgescu, Pîrcălab, FJ. Voinea, Sasu, 
CreiniceenH,' Năftănăilă, Haidu;

AMĂNUNTE DE LA JOCURILE DISPUTATE ÎN CATEGGRIA B
A început partea a doua a întrecerii în campionatul 

categoriei B, polarizînd atenția iubitorilor de fotbal din 
Cîmpina, Satu Mare, Moreni, Tg. Mureș, Rm. Vîlcea, 
Sibiu, Brașov, Lupeni, Bacău, Cluj și Turda.

A fost — cu foarte mici excepții — o etapă ă echipe
lor gazdă, care n-au ținut cont nici de... „cartea de vizită" 
cu care s-au prezentat liderii. Astfel, în seria I, Metalul 
Tîrgoviște a pierdut la scor (4—1) meciul disputat, la 
Cîmpina, cu Poiana, iar C.F.R. Timișoara a lăsat la 
Sibiu un punct și o... slabă impresie. Feroviarii au abuzat 
de durități și de simulări care l-au determinat pe con
ducătorul de joc să cronometreze timpul. în care, în loc 
să se joace fotbal, s-a jucat... teatru. Din fericire a fost 
singurul joc anost în această serie, restul ridieîndu-se — 
după cum ne informează corespondenții noștri — la un 
bun nivel tehnic în pofida terenurilor desfundate din 
cauza ploii.

Prețioase victorii, în cele două serii, au obținut Poiană1 
Cîmpina (seria I) și Minerul Baia Mare (seria a II-a), 
amîndouă echipele apropiindu-se, acum, la un punct de 
Metalul Tîrgoviște și, rc.pectiv, G.F.R. Timișoara.

Dintre echipele situate în zona inferioară a clasamen
telor, doar Metalul București (în seria I) și Mureșul Tg. 
Mureș (în seria a II-a) au reușit să ia un start promi
țător și să-și adjudece ambele puncte puse în joc.

In sfîrșit, din cele 13 partide (jocul Foresta Fălticeni— 
Știința București a fost amînat din cauza timpului nefa
vorabil), doar două s-au terminat cu victoria formațiilor 
oaspe: Tractorul Brașov — Ceahlăul Piatra Nșimț 0—1 
și C.S.M. Cluj — Minerul Baia Mare 0—2. Desigur, doar 
rezultatul înregistrat la Brașov poate fi trecut în cate
goria surprizelor.

Cam atît, deocamdată, despre această primă etapă a 
returului în categoria secundă.

★
SERIA 1

POIANA CÎMPINA — METALUL 
TÎRGOVIȘTE (4—1). Duminică, iubi
torii fotbalului din Cîmpina au „um
plut" tribuna stadionului Poiana pen
tru a asista la confruntarea echipelor 
fruntașe din seria I i categoriei B. 
în prima repriză cele două formații 
au oferit spectatoriloixun joc de bună 
factură tehnică. în ciuda terenului alu
necos din cauza ploii. De altfel, în 
această parte meciul a fost și mai 
echilibrat.

Scorul este deschis de Poiana, care 
în min. 12 inițiază un frumos atac 
la poarta metalurgi.știlor : Matei, bine 
servit de Iordache centrează la lonescu 
și acesta reia din vole: 1—0. In min. 
20 atacă tîrgoviștenii și, la o învălmă
șeală în fața porții echipei gazdă. 
Opanschi oprește mingea în ultima 
clipă. Arbitrul consideră însă că. ea a 
fost oprită dttpă linia porții și acordă 
gol: fc—1. Peste alte 8 minute lorda- 
che primește o pasă de la Nisipeanu, 
trece de apărarea oaspeților și înscrie. 
De remarcat că în prima repriză (min. 
47) Constantin (AĂetalul) ratează un 
penalti. In repriza secundă Poiana 
domină net și înscrise încă de două 
ori prin Nanu (min. 48) și Iordache 
(min. 80).

POIANA: Opanschi — Cruceru, 
Postolache, Banu, lonescu, Mărculescu, 
Nanu, Nisipeanu, Iordache, lancu, Ma
tei.

METALUL : Florea — Stiber, Bălă- 
ceanu, Prăzam, Georgescu, N'țescu, 
Mihăilescu, Ion C. Ion, Mureșan (min. 
46 Olteanu), Constantin, Chiriță.

A condus bine 1. Drăghici — Buc. 
(C. Vîrjoghie — coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ (0—1). Oaspeții 
au știut să mențină avantajul pe care 
și l-au creat din minutul 4, cînd Miha- 
lache a înscris unicul gol al partidei 
(în urma unei greșeli a apărării Trac
torului). Deși în repriza a doua gaz
dele au avut în permanență inițiativa, 
ele nu au putut concretiza nici o ac
țiune din cauza.lipsei de calm în apro
pierea porții adverse și, mai ales, a 
apărării supranumerice a oaspeților. 
(V. Popovici șj Ml Tiberiu — coresp).

METALUL BUCUREȘTI - ȘTIIN
ȚA CRAIOVA (2—1) Metalurg.’știi 
au cîștigat pe- merit, deoarece au do
minat teritorial, cu deosebire în repriza 
a doua. Atacul metalurgist s-a înviorat 
după pauză prin trecerea lui Anton 
în linia ofensivă, în locul lui Tîrțău. 
Studenții au dovedit o slabă rezistență 

FOTO CRITICĂ

Deși acceșitl persoanelor în incinta terenurilor de joc este de mult re
glementat, riiai ' intilnim cazuri de încălcare a regulilor. ’Diifnini'pă,) de pildă, 
fotoreporterul nostru a avut posibilitatea să-l... pozeze pe, îriăeleȚe pe antre
norul Traian loiieșcu (Dinamo) care în tot timpul meciului echipei' sale cu 
Știința Cluj isigp ,,(lpdăcit" fotbaliștii de pe linia din spatele"pCirții lui Datcu.

Oare antrenorul in cauză nu cunoaște regula? D'dr ar bit r til Traian 
Cruceai iu ? .

fizică spre sfîrșitul meciului Au în
scris : Anton (min. 50) și Buzatu 

,(min. 75) pentru Metalul, respectiv 
Onea (min. 59). Foarte bun arbitrajul 
lui Lazăr Nicolae (Petroșeni). (N. To- 
kacek — coresp.)

UNIREA R. VILGEA — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (2—2). Oaspeții au obținut 
un prețios punct în deplasare dato
rită apărării lor ferme și înaintării 
care a speculat greșelile apărării ad
verse. De altfel, ei au fost la un pas 
de victorie, pentru că în min. 72 con
duceau cu 2—0 prim golurile înscrise 
de Bălcăceanu (min. 23) și Bărbat 
(min. 69). Un 11 m transformat de 
Marcu în min. 73 și un alt gol înscris 
tot de el în min. 77 aduc egalarea. 
(I. Predisor — core;p.)

DINAMO BACĂU — C.F.R. PAȘ
CANI (3—0). Deși jucătorii băcăoani 
n-au strălucit, ei și-au dominat adver
sarii și au înscris de trei ori prin Ef- 
timie (min. 9), Rădulescu (min. 53 din 
11 m) și Harșani (min. 56). (llie lan
cu si Gh. Dalban — coresp.)

FLACĂRA MORENI - ȘTIINȚA 
GALAȚI (2—0). Deși studenții au do
minat mai mult, gazdele au dat do
vadă de eficacitate, reușind să mar
cheze de două ori. (Frățilă in min. 6 
și Bontaș în min 89). (Gh. Ilinca — 
coresp.)

SERIA A ll-A
i

C.S.M.  SIBIU — C.F.R. TIMI
ȘOARA (0—0). Atît liderul seriei, cit 
și echipa locală au practicat, un fot
bal anost in care au abundat greșe
lile tehnice și faulturile. Oaspeții s-au 
„remarcaC prin simulări (Feniaț). Ar
bitrul Al. Pîrvu (București) a fost ne
voit să prelungească din această cauză 
partida cu 4 minute. De menționat 
cele două mari ocazii de gol, din repri
za a doua, ratate de gazde.

Au jucat următoarele formații : 
C.S.M. : Buzatu — Ene, Nacu, Buze- 
șăn, Flichiș (Mureșan), Recer, Popa, 
Bîscă, Dombrovschi, Cherciu, Văcaru. 
C.F.R.: Sugar — Talpai, Csereni, Fe
niaț, Codreanu, Dragoș, Samson. Mus- 
chici, Lang (Șețu), Berger, Mureșan 
(1. lonescu — coresp.).

A. S. CUGIR — JIUL PETRILA 
(2—1). Publicul a părăsit stadionul 
satisfăcut de jocul prestat de ambele 
echipe. A cîștigat pe merit formația 
gazdă. Scorul a fost deschis de Crăciu- 
neac în min.-9. După un sfert de oră 
oaspeții egalează prin Peronescu. Sco
rul final este stabilit de Bulbucan în 
min. 68. (M. Vîlceahu — coresp.).

ARIEȘUL TURDA — GAZ METAN 
MEDIAȘ (0—0). Tșieițiil jlesfundat a 

influențat controlul balonului. Ambele 
înaintări au ratat multe ocazii de gol. 
Astfel, Aricșul a ratat șase ocazii, 
printre care și un 11 m (min. 62), iar 
oaspeții patru. Raport de cornere : 
9—1 pentru gazde. A arbitrat bine 
P. Malița (Ploiești). (I. Patalci — co
resp.).

A.S.M.D. SATU-MARE — INDUS
TRIA SÎRMEl C. TURZII (2—O). in 
ciuda condițiilor grele de joc (teren 
noroios) spectatorii a: asistat la un 
meci dinamic cu multe faze spectacu
loase. Gazdele, avînd o mai bună pre
gătire fizică, o ' dominat majoritatea 
timpului și au obținut o victorie meri
tată. Realizatorii golurilor: Auner 
(min. 41) și Gavrilă (min. 64). (A. Ver 
ba — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — FLA
MURA ROȘIE ORADEA (3—0). Deși 
a plouat tot timpul, jucătorii celor 
două formații au practicat un fotbal 
clar. Au înscris: Vegh (min. 40 și 50) 
și Siko (min. 67). (I. Vulcan — co
resp.).

C.S.M. CLUJ — MINERUL BAIA 
MARE (0—2). Echipa locală a dominat 
mai mult, dar acțiunile sale ofensive 
s-au oprit, de regulă, în fața apărării 
oaspe. Băimărenii au practicat un joc 
mai clar, eu scheme tactice bine gin- 
dite. Atacul lor a fost bine coordonat 
de Sasu, realizatorul celor două goluri 
(min. 20 și 88), ultimul dintr-o lovi
tură liberă de la 16 m. M. Niță (Bucu
rești) a arbitrat corect. (V. Morea și 
N. Todoran — coresp.).

MINERUL LUPENI — C.S.M. RE
ȘIȚA (2—0). Cu toate că partida s-a 
desfășurat pe un teren complet des
fundat jucătorii echipei gazdă au prac
ticat un fotbal bun. avînd tot timpul 
inițiativa.

Golurile au fost înscrise de Comșa 
(min. 14) și Turcan (min. 21). în min. 
30 Seneș de la Minerul a ratat o lovi-, 
tură de la 11 m. S-au remarcat; Dra
gai, Turcan, Cotroază, Comșa și Dan 
de la Minerul, respectiv Miculescu -și 
\ arga. (I. Ciortea și I. Coteseu — co
resp.).

„Ospitalitate"
Fără îndoială că organizatorii 

aduc o mare contribuție la asigura
rea celor mai bune condiții de des
fășurare a meciurilor de fotbal. In 
atribuțiile lor intră și asigurarea 
unor condiții optime de vizionare 
a meciurilor de către corespondenții 
de presă.

Duminică, Ia Pitești, cei care s-au 
ocupat de ordinea de pe stadionul 
din localitate, în speță clubul spor
tiv Dinamo, nu s-au preocupat cîtuși 
de puțin de acest lucru. Ei nu au

NOTĂ

asigurat un loc special pentru zia
riști, și nu au admis ca aceștia să 
stea sub tribuna acoperită. Or, iată 
că in prima repriză a meciului Di
namo — Progresul, a plouat. In a- 
ceste condiții a fost foarte greu de 
vizionat și de făcut însemnări, în- 
trucît ploaia uda bloc-notesurile.

Toate aceste lipsuri de organizare 
au fost completate cu un alt aspect: 
o parte din corespondenți n-au fost 
lăsați la cabinele jucătorilor și ar
bitrilor, de unde trebuiau să ia for
mațiile... neanunțate de stația de 
amplificare.

lată cîteva aspecte care se cer 
remediate pe viitor. Și chiar la pri
mul meci care va avea loc la Pi
tești, duminica viitoare.

* ■' ■. AL. C.
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ATLETISM TENIS

ETAPA A lll-a A CAMPIONATULUI CAPITALEI
Sîmbătă și duminică sala Fioreasca 

II din Capitală a găzduit o nouă în
trecere organizată de comisia orășe
nească de atletism : cea de a 111-a 
etapă a campionatului Capitalei pen
tru seniori și juniori de categoria a 
Il-a.

lată rezultatele tehnice : SENIORI : 
55 ni.g: Nicolae Macovei (Steaua) 
7,7; 2. Valeriu Jurcă (Dinamo) 7,8; 
8. Ervin Jerger (Steaua) 8.0; 50 m 
plat: 1. Mihai Cibu (Știința) 6,1;
2. Valeriu Jurcă (Din.) 6,1 ; 3. Cornel 
Stroe (Știința) 6,2; Greutate: 1. 
C. Creții (Met.) 15,43; 2. Dan Se- 
rafim (Știința) 13,30; 3. Wolf Sokol 
(Știința) 13,17; Triplu salt: P. Ga- 
vriliu (Progr.) 12,19; Prăjină: 1.
Petre Astafei (Steaua) 4.35 (rec.
R.P.R. de sală) ; 2. Eugen Simionescu 
(Unirea) 3,90. Înălțime: 1. N. Ma
covei (Steaua) 1,80; 2. Dan Marinescu 
(Olimpia) 1,80; 3. Cristian Dobrescu 
(Din.) 1,70; SENIOARE: 40 m.g.:
I. Maria Budan (Știința) 6,4; 2.
Liana Jung (Steaua) 6,5; 3. Jeana 
Javorschi (Știința) 6.7; 50 m plat :
1. Maria Ciobanu (Unirea) 7,0; 2. 
Georgeta Palade (Știința) 7,1 ; Greu
tate: 1. Anca Gurău (Progr.) 14,77;
2. Liliana Saucă (Știința) 11,95; 3. 
Aurelia Sîrbu (Met.) 11,16; înălțime: 
1. Maria Pândele (Unirea) 1,48.

Mîine: ultima zi la concursul special SPORTEXPRES
Premii suplimentare la concursul Pronoexpres de miine

• Mîine se închide în întreaga țară 
eonouraul special SPORTEXPRES-tri- 
meslrul 1/1964, care atribuie un mare 
«umăr de premii în obiecte și bani. 
In total SPORTEXPRESUL trimestru
lui 1/1964 va distribui aproape 35.000 
câștiguri în valoare totală de 4.500.000 
lei.

Atrag atenția în mod special cele 
30 AUTOTURISME, cele 90 EXCURSII 
PESTE HOTARE PRIN O.N.T. CAR- 
PĂȚI și multe alte premii de ridicată 
Taloare în obiecte.

Biletele SPORTEXPRES se mai gă
sesc astăzi și mîine în vînzare la toate 
agențiile LOTO-PRONOSPORT.

Pentru distribuirea premiilor SPORT
EXPRES se vor efectua 39 de extra
geri separate. Tragerea concursului va 
avea loc duminică 29 martie la Ploiești.

• Dar, posesorii biletelor SPORT
EXPRES pot obține și mai înainte un 
premiu, participînd Ia concurul PRO
NOEXPRES de mîine. Participarea la 
atribuirea cîștigurilor suplimentare 
SPORTEXPRES+PRONOEXPRES se 
face prin înscrierea cîte unui număr 
dc bilet SPORTEXPRES pe buletinul 
PRONOEXPRES, cite un număr pen
tru fiecare variantă jucată.

• Tot mîine seară se închide con
cursul suplimentar PRONOSPORT- 
U.E.F.A. în programul concursului sînt 
cuprinse opt întîlniri, cîte una din 
fiecare serie a Turneului (cele 24 
echipe participante- sînt împărțite în

». l 1. n;
f'h.l

JUNIOARE: 40 m.g.: 1. Elena Pru
sac (S.S.E. 1.) 7,1; 2. Doina Bădescu 
(Rapid) 7,2; 3. G. Popescu (S.S.E. 
Viit) 7,2; 50 m. plat: 1. Aura Pe- 
Srescu (S.S.E. II) 7,0; 2. Vasilica 
Alecu (S.S.E. Viit.) 7,2; 3. M. Stă- 
nescu (S.S.E. Viit.) 7,2; Greutate:
1. Cornelia Balteș (S.S.E. II) 10,55;
2. Teodora Sîmbotin (Din.) 10,11 ; 
înălțime: 1. Cezara Dafinescu (C.S.S.) 
1,40; 2. Liliana Agratina (C.S.S.) 
1,40; 3. Dumitra Radu (S.S.E. Viit.)
I. 35. JUNIORI: 55 m.g. (b): 1. Cris
tian Ivan (Rapid) 8,5; 2. FI. Dră- 
guleț (Met.) 8,6; 3. M. Finta (Uni
rea) 8.9; 50 m. plat: 1. V. Toacă 
(Progr.) 6,5; 2. V. Dîrjan (Rapid) 
6,5; 3. Alex. Mihulescu (Din.) 6,5; 
Prăjină: 1. Sorin Marian (C.S.S.) 
-3,70; 2. Dan Crișan (C.S.S.) 3,50;
3. Aurel Lucaci (S.S.E. I) 3,20; Lun
gime: 1. Beno Schwartz (S.S.E. II) 
5,94; 2. V. Toacă (Progr.) 5,90;
Greutate: 1. Petre Ciolac (Voința) 
13,11 ; 2. M. Saranciuc (Progr.) 12.31;
3. Ion Dumitrescu (S.S.E. Viit)
II, 57; înălțime: 1. Ion Șerban
(S.S.E. 1) 1,80; 2. M. Georgescu
(S.S.E. I) 1,61 (rec. R.P.R. de copii);
3. Sergiu Sapira (S.S.E. II) 1,61.

NICOLAE D. NICOLAE - coresp.

opt serii de cîte trei echipe. Se cali
fică mai departe o echipă din fiecare 
serie).

Programul concursului suplimentar 
PRONOSPORT-U.E.F.A. este completat 
cu patru partide din campionatul nos
tru în frunte 03 derbiurile bucureș- 
tene.

Iată programul complet al concursu
lui suplimentar PRONOSPORT- 
U.E.F.A. :

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

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

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

VII. R. D. Germană — Elveția
(UEFA)

VIII. R. P. Polonă — Anglia (UEFA)
IX. Rapid — Steaua (cat. A)
X. Dinamo București — Progresul 

(cat. A)
XL U.T.A. — Siderurgistul (cat. A) 

XII. St. roșu — Știința Timișoara 
(cat. A)

Depunerea buletinelor considerate 
cîștigăloare la acest conciars se face 
îucepînd de luni 30 martie pînă joi 2 
aprilie ora 13. Se depun buletinele con
siderate cîștigătoare cu 12, 11 și 10 
rezultate. în cazul neînregistrării de 
variante cîștigătoare la una sau la 
toate trei categoriile, fondul categoriei

ÎN JURUL
SIMBATA. COMPONENȚ1I LOTULUI 
OLIMPIC VOR SUSȚINE PRIMUL 

MECI OFICIAL
Sala Fioreasca va găzdui sîmbătă 

seara, de la ora 19, prima reuniune a 
anului, la care participă componenții 
lotului olimpic.

Sîmbătă „olimpicii" vor primi replica 
unor boxeri de valoare, care s-au evi
dențiat cu prilejul ultimelor meciuri 
susținute în acest an. Sarcini dificile 
vor avea Buzuliuc. Pătrașcu și Mihalic 
în partidele cu Gh. Anghel (Steaua), 
N. Deicu (Brăila) și, respectiv, D. 
Roman (Brăila). Cei doi brăileni, au 
avut o comportare deosebită în turneul 
de verificare de la Constanța, ocupînd 
primul loc la categoriile respective. N. 
Deicu l-a învins pe talentatul Z. Paz- 
mani (lotul B), iar D. Roman l-a în
trecut la puncte pe T. Pintilie. Iată 
programul complet al reuniunii: C. 
Ciucă — C. Pop (Timiș.), N. Puiu — 
D. Răgălie (Constanța), C. Buzuliuc
— Gh. Angliei (Steaua), FI. Pătrașcu
— N. Deicu (Brăila). I. Mihalic — 
D. Roman (Brăila), C. Niculescu — 
Gh. Popa (Mediaș), H. Leov — I. Mai
dan (C-lung Muscel). I. Monea — Tr. 
Nicolae (C-lung Muscel). Meciuri fără 
decizie vor susține M. Georgeoiu, N. 
Motoc, Th. Basarab și Gh. Negrea.

respective sau al întregului concurs se 
reportează pentru concursul Prono
sport din 5 aprilie.

Programul concursului PRONOSPORT 
nr. 13, etapa din 29 martie 1964

I. Progresul — Dinamo București 
(cat. A)

II. Steaua — Rapid (cat. A)
III. Dinamo Pitești — Farul (cat. A)
IV. St. roșu — Știința Timișoara

(cat. A)
V. Știința Galați — Dinamo Bacău 

(cat. B)
VI. Ceahlăul P. Neamț — Poiana 

Cîmpina (cat. B)
VII. Ind. Sîrmei C. Turzii — C.S.M.

Cluj (cat. B)
VIII. Gaz Metan Mediaș — C.S.M.

Sibiu (cat. B)
IX. Bologna — Internazionale (camp. 

italian-A)
X. Mantova — Juventus (camp, ita- 

• lian-A)
XI. Sampdoria — Spăl (camp, ita

lian-A)
XII. Torino — Roma (camp. ita

lian-A)

PRONOEXPRES
Concursul nr. 12 din 18 martie 1964 

— omologare —

Categoria a Il-a 2 variante a 39.750; 
categoria a III-a 51,6 v’ariâipt^, a 1.659; 
categoria a IV-a 259,6 variante a 424; 
categoria V-a 1.279,0. variante a 86; 
categoria a VI-a 5.294, Șț va pi an te a 28.

Report la categoria I 03.-888 lei.
Premii suplimentarei- Categoria a 

Il-a 3 variante. Cafegorfal/a lfî-ă 40,10 
variante. / ’;

Cele 2 premii de cat?goria a ILa au 
fost cîștigate de Lupți Jfap’eta ijjn' Bucu
rești și respectiv Ale’xairdru: Zatrifîr din 
București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

PE ECRANE _

LoVÎTURA DE PEDEAPSĂ
c 0 producție în culori d studioului Maxim Gorki

di- .9; •- _ *4 >.• i .. ■
-.*E- t

pî 9

dr -a:

J! !

RINGULUI
CAMPIONATUL PE ECHIPE 

AL CAPITALEI
Sîmbătă seara, în sala Dinamo a 

avut loc pritna întîlnire din cadrul 
campionatului pe echipe al Capitalei, 
dintre combinatele Steaua — Avîntul 
și Dinamo — Voința.

Avînd o formație mai omogenă și 
mai bine pregătită, combinata Dinamo- 
Voința a obținut victoria cu scorul de 
28—14. Din combinata Steaua-Avîntul 
au făcut parte o serie de boxeri slab 
pregătiți din punct de vedere fizic și 
cu foarte puține cunoștințe tehnice. C. 
Neagu, A. Dobre, Gr. lovită (toți de 
la Avîntul) au dovedit o slabă pregă
tire din punct de vedere tehnic, fapt 
care a condus la disputarea unor par
tide necorespunzătoare.

Iată rezultatele la juniori: cat. mus
că : I. Pantea (S-A) și N. Tătăruș 
(D-V) au realizat o partidă frumoasă, 
viu disputată. Rezultatul de egalitate 
reflectă realitatea. Cat. cocoș: numai 
datorită indulgenței arbitrului din ring, 
I. Grigore, meciul dintre C. Neagu 
(S-A) și D. Mihalcea (D-V) a luat 
sfîrșit cu victoria la puncte a lui D. 
Mihalcea. C. Neagu a lovit în perma
nență cu antebrațul, cu palma, a atacat 
neregulamentar cu capul, motive pen
tru care ar fi trebuit să fie descali
ficat. Cat. semiușoară: V. Nicolae 
(D-V), mai tehnic, mai clar în acțiuni, 
b.p. N. Nicolae (S-A); cat ușoară: N. 
Simion (D-V) net superior, b.p. Gr. 
loniță ; cat. semimijlocie: St. Dumitre
scu (S-A) b.p. Gh. Drăgan (D-V). 
Seniori : cat. muscă: foarte bine s-a 
comportat V. Drăgan (S-A) In partida 
cu I. Tufaru (D-V). El a obținut vic
toria la puncte. Cat. pană ; O. Gavrilă 
(D-V) boxînd frumos, cu serii prin 
surprindere, din deplasare, l-a învins 
la puncte pe A. Dobre (S-A).

In continuare au avut loc două în- 
tîlnîri amicale: cat. semimijlocie: Gh. 
Ripă (Voința) b.p. A. Mîțu (Avîntul); 
cat. semiușoară: S. Bîrsu (Dinamo), 
deși nu a boxat la valoarea sa, l-a în
vins la puncte pe Gh. Vasile (Avîntul).

Un aliment al tuturor anotimpurilor

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

Pentru consf/m la domicifiu^se vinde în ambalaje speciale.

Prima competiție 
în aer liber

Sezonul competițional în aer liber 
la tenis, se inaugurează astăzi când pe 
terenurile Progresul și Știința (lîngă 
ștrandul Izvor) vor avea io© primele 
meciuri din cadrul unui concurs de 
verificare deschis tinerilor jucători.

Spectatorii vor avea ocazia să apre
cieze în ce măsură tinerii jucători 
au avansat în cunoștințe, atu realizat 
progresele așteptate. Lucru foarte im
portant dacă ne gîndim că în aceat 
aia speranțele tenisului românesc vor 
avea de trecut câteva „examene" inter
naționale, dintre care mai însemnat se 
anunță cel din „Cupa Galea".

La competiție au fost invitați tineri 
talentați ca Ilie Nas lase,' Constantin 
Popovici, Gheorghe Boaghe, Sever 
Dron, Dan Dimache, Mocianu, Chere- 
cheș, Marcu, Dumitrescu, Balogh. Pre
cup, Fodor, Negru, Mureșan, Sântei 
sau jucătoarele Iudit Dibar, Letiția 
Man, Vera Rado, Agneta Cun, Florica 
Butoi. Pentru a întări concursul fe
minin, federația de specialitate a mai 
invitat și cîteva jucătoare mai expe
rimentate ca Julie ta Namian, Ecaterina 
Hor șa, Eleonora Roșianu, Hermina 
Zurălău.

Azi și mîine, întrecerile vor începe 
la ora 9 și ora 15.

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

fotbal. Steaua — Rapid și Progresul — 
Dlnanio, din 29 martie a c., de pe stadio
nul „23 August’’, biletele se pun in vîn
zare începînd de astăzi la casele din str. 
Ion Vidu, agenția Pronosport calea Vic
toriei nr. 2, agenția C.C.A., bd. 6 Mar
tie, stadioanele „23 August", „Republicii". 
Dinamo și Giulești.

Casele din str. Ion Vidu și Pronosport 
vînd și bilete pentru gala de box din 
28 martie de la sala Fioreasca, la care 
participă boxeri din lotul olimpic și 
boxeri evidențiați în turneele pe cate
gorii.
• La bazinul acoperit Fioreasca con

tinuă cursul de inițiere la înot pentru 
copii. înscrieri și informații, Ia comple
xul Fioreasca, tel. 11.64.06.



După meciurile de duminică

UNELE CLARIFICĂRI,
ACTU A

Din cele 18 meciuri de campionat 
desfășurate duminică, am reținut în 
mod deosebit jocul tactic foarte bun al 
echipei masculine Rapid, în fața dina- 
moviștilor bucureșteni, precum și suc
cesele surprinzătoare înregistrate de 
formațiile feminine Crișul Oradea (la 
a doua victorie în această ediție), 
Știința Timișoara și CSMS Iași.

Ultima etapă a adus clarificări doar 
în seria I a întrecerii feminine. Rapid 
și Știința București și-au asigurat ca
lificarea în turneul final încă de cîteva 
săptămîni, iar acum este aproape sigur

Clasamentele
MASCULIN, SERIA I

1. Știința Cluj (1) 15 13 2 1152: 894 26
2. Steaua Buc. (3) 14 11 3 1074: 905 22
3. Dinamo Buc. (2) 15 11 4 1144: 972 22
4. Rapid Buc. (4) 15 10 5 1034: 935 20
5. Știința Tim. (5) 15 9 6 1118: 980 18
6. Dinamo Oradea (7) 15 8 7 953: 934 16
7. Știința Buc. (6) 15 7 8 1044:1032 14
8. St. roșu Br. (8) 15 6 9 1135:1057 12
9. Știința Tg. M. (9) 15 5 10 1068:1118 10

10. Siderurg. Gal. (10 15 3 12 868:1092 6
11. Știința Cr. (11) 14 3 11 810:1263 6
12. Polit. Cluj (12) 15 3 12 977:1213 6

SERIA A II-A

1. Aurul Brad (1) 14 10 4 931: 712 20
C.S.M.S. Iași (2) 14 10 4 870: 723 20

3. Farul C-ța (3) 13 9 4 909: 715 18
4. Voința Tg. M. (4) 13 8 5 760: 698 16
5. Voința S. Mare (7) 13 7 6 703: 686 14
6. O limp. M. I. Buc. (5) 13 7 6 741: 704 14
7. Progresul Buc. (9) 14 6 8 816: 742 12
8. Constr. Iași (6) 14 6 8 772: 878 12
9. AS.A. Bacău (8) 12 5 7 638: 712 10

10. Chimia Suc. (10) 18 1 17 455:1025 2

FEMININ,
1. Știința Buc. (1) 16 15 1 ■1 «36:741 30
2. Rapid Buc. (2) 16 15 1 ]1103:725 30
3. Voința Buc. (3) 16 10 6 944:835 20
4. Mureșul Tg. M. (4) 16 10 6 821:790 20
5. Știința Cluj (5) 18 8 8 824:800 16
6. Unirea Buc. (6) 16 7 9 929:908 14
7. Voința Brașov (7) 16 7 9 787:849 14
8. Voința Tg. M. (8) 16 3 :13 692:959 6
9. Voința Oradea (9) 16 3 :13 623:960 6

10. Crișul Oradea (10) 16 2 14 670:916 4

SERIA A II-A
1. Progresul Buc. (1) 12 9 3 632:554 18
2. I.C.F. (2) 12 9 3 741:572 18
3. S.S.E. C-ța (3) 12 9 3 681:571 18
4. Olimpia Buc. (4) 12 8 4 553:526 16
5. A.S.A. Cluj (5) 12 5 7 581:640 10
6. C.S.M.S. Iași (6) 12 4 8 642:705 8
7. Mătasea Dudești (7) 12 2 10 547:701 4
8. Știința Tim. (8) 12 2 10 525:633 4

că Voința București și 
Mureșul Tg. Mureș (deși 
învinse duminică) vor o- 
cupa celelalte două locuri. 
Singura echipă care ar 
mai putea egala — în mod 
teoretic — numărul de 
puncte acumulate de cele 
două formații este Știința 
Cluj. Dar, în timp ce atît 
Mureșul, cît și Voința sus
țin ultimele două meciuri 
pe teren propriu, studen
tele vor juca de două ori 
în deplasare (una din par
tide chiar la Tg. Mureș, 
cu Mureșul). In ceea ce 
privește retrogradarea si
tuația va fi lămurită de- 
abia în ultima etapă, cînd 
este programată întîlnirea 
Voința Oradea — Voința 
Tg. Mureș.

Din ce în ce mai pa
sionantă devine, în 
schimb, întrecerea echipe
lor masculine din seria 1. 
In mod practic, Știința 
Cluj și Steaua (care are 
și un meci mai puțin ju
cat) nu pot rata califica
rea. Pentru celelalte locuri 
vacante există numeroase 
semne de întrebare. Nu 
rămîne decît ca echipele 
candidate (Dinamo Buc., 
Rapid, Știința T imișoara, 
Dinamo Oradea și chiar Știința 
București) să-și îmbunătățească con
tinuu pregătirile și să nu se descura
jeze în nici un moment în lupta pentru 
ocuparea unui loc cît mai bun. în ace
lași timp, aceste formații au datoria

Tursugian, unul din cei mai buni jucători feroviari 
în partida cu Dinamo București, încearcă o pătrun
dere spre coșul advers. Fază din meciul Dinamo —- 

Rapid cîștigat de a doua formație (65—61).

Echipele noastre de handbal din 
prima categorie își intensifică pregă
tirile. Reînceperea campionatului bate 
la ușă și ele vor să se prezinte într-o 
formă cît mai bună, pentru a relua 
cu mai multe șanse lupta din cam
pionat.

O COMPETIȚIE PREGĂTITOARE
ORIGINALA

Pentru a ajuta buna pregătire a 
echipelor, federația va organiza — 
prin comisia orășenească București — 
o originală competiție, rezervată for
mațiilor din Capitală. întrecerea este 
originală prin sistemul ei de disputare. 
Ea se va desfășura în trei... tururi, 
fiecare înaintea începerii unui nou se
zon (înaintea returului actualului cam
pionat, înaintea viitorului campionat 
și înaintea sezonului de sală, iarna). 
Participă echipele masculine și femi
nine cu formațiile prime și de juniori- 
junioare, iar clasamentul se 
prin adițiune de puncte.

Primul tur se va desfășura 
aprilie și 5—6 aprilie, după 
gram care va fi alcătuit zilele 
Vor lua parte echipele:

va face

la 2—3 
un pro- 
acestea. 
Dinamo, 

Steaua, Rapid, Știința și Rafinăria Te- 
leajen la băieți, Știința, Progresul, 
Confecția și Electromagnetica — la 
fete (mai puțin Rapid, angrenată în 
,.CC.E.“). In perspectivă o întrecere 
atractivă pentru iubitorii handbalului.

ȘCOLILE SPORTIVE DE ELEVI

Foto : I. Miiiăică
LA START!

să transforme întrecerea într-o luptă 
pentru calitate, să ne ofere și în con
tinuare jocuri de un nivel tehnic ridi
cat, contribuind astfel la îmbunătățirea 
activității baschetbalistice de la noi 
din țară.

Buletinul campionatelor
MASURI ALE BIROULUI F.R. BASCHET

• în urma desfășurării necorespun
zătoare a unor jocuri din campionatul 
masculin, biroul F.R. Baschet a luat 
următoarele măsuri:

Săptămîna aceasta, sala Floreasca 
va fi din nou teatrul unor interesante 
dispute, în cadrul cărora vor evolua 
numeroase echipe școlare. Este vorba 
de tradiționala competiție a echipelor 
școlilor sportive de elevi, dotată cu 
„Cupa Sfatului popular al Capitalei", 
ajunsă la a IV-a sa ediție. La ea vor 
lua parte formațiile S.S.E. din Bucu
rești (nr. 1 și nr. 2), Timișoara, Cluj, 
Ploiești, Tg. Mureș, Sibiu. Petroșeni

Programul campionatului republican pe echipe seria B
Ca urmare a hotărîrii biroului tederafiei 

de specialitate în anul 1964 campionatul re
publican pe echipe la lupte clasice și li
bere seria B, se va desfășura pe mai multe 
grupe.

Iartă programul campionatului republican 
seria B la lupte clasice :

GRUPA I
Etapa I. duminică 19 aprilie : se vor în

trece echipele Carpați Sinaia — C.S.M.S. 
Iași; Dinamo Pitești — Electroputere Cra
iova; Petrolul Ploiești — Vulturul Tulcea; 
Viitorul Buc. — I.M.U. Medgidia.

Etapa a H-a, eimbâtâ 2 mai : C.S.M.S. 
Iași — I.M.U. Medgidia, Vulturul Țulcea — 
Viitorul Buc.; Electroputere Craiova — Pe
trolul Ploiești; Carpați Sinaia — Dinamo 
Pitești.

Etapa a llî-a, duminică 24 mai : Dinamo 
Pitești — C.S.M.S. Iași; Petrolul Ploiești — 
Carpați Sinaia; Viitorul Buc. — Electropu
tere Craiova; I.M.U. Medgidia — Vulturul 
Tulcea.

Etapa a IV-a, duminică 7 iunie : Vulturul 
Tulcea - — «
iova — 
Viitorul 
Ploiești.

Etapa 
Iași — 
Dinamo 
Sinaia; 
Craiova.

Etapa a Vl-a, duminică 5 iulie 
putere Craiova — C.S.M.S. Iași 
Sinaia
I.M.U. Medgidia; Petrolul Ploiești - 
iul Buc.

Etapa a Vll-a, duminică 19
C.S.M.S. lași —• Viitorul Buc.; I.M.U. Med
gidia r— Petrolul Ploiești; Vulturul Tulcșa 
—- Dinamo Pitești; Electroputere Craiova — 
Carpați Sinaia.

GRUPA A H-A
Etapa I, duminică 19 aprilie : se vor în

trece echipele Independența Sibiu — Cons
tructorul Marghita; C.S.M. Cluj — Crișul 
Oradea; Rulmentul Brașov — Constructorul 
Hunedoara; Mureșul Tg. Mureș — Vagonul 
Arad.

Etapa a 11-a, sîmbătă 2 mai : Construc
torul Marghita — Vagonul Arad; Construc
torul Hunedoara — Mureșul Tg. Mureș; Cri
șul Oradea — Rulmentul Brașov; Indepen
dența Sibiu — C.S.M. Cluj.

Etapa a IlI-a, duminică 24 mai : C.S.M. 
Cluj — Constructorul Marghita; Rulmentul 
Brașov — Independența Sibiu; Mureșul Tg. 
Mureș — Crișgl Orgdea; Vagonul Arad — 
Constructorul Hunedoara.

Etapa a IV-a, duminică 7 iunie : Cons
tructorul Hunedoara — Constructorul Mar
ghita; Crișul Oradea — Vagonul Arad, In
dependența Sibiu — Mureșul Tg. Mureș; 
C.S.M. Cluj — Rulmentul Brașov.

Etapa a V-a, duminică 21 iunie : Cons
tructorul Marghita — Rulmentul Brașov; Mu
reșul Tg. Mureș — C.S.M. Cluj; Vagonul 
Arad — Independența Sibiu; Constructorul 
Hunedoara — Crișul Oradea.

Etapa a Vl-a, duminică 5 iulie : Crișul 
Oradea — Constructorul Marghita; Indepen
dența Sibiu — Constructorul Hunedoara; 
C.S.M. Cluj — Vagonul Arad; Rulmentul 
Brașov — Mureșul Tg. Mureș.

Etapa a Vil-a, duminică 19 iulie ; Cons
tructorul Marghita — Mureșul Tg. Mureș;

— C.S^M.S. Iași; Electroputeie Cra- 
I.M.U. Medgidia; Carpați f 
Buc.; Dinamo Pitești —

a V-a, duminica 21 iunie :
Petrolul Ploiești; Viitorul
Pitești; I.M.U. Medgidia — 
Vulturul Tulcea

Sinaia — 
Petrolul

C.S.M.S. 
Buc. — 
Carpați 

Electroputere

Electxo- 
, . Carpați 

Vulturul Tulcea; Dinamo Pitești — 
' ■ - - - - - ■ Vîfto-

rolie :

Vagonul Arad — Rulmentul Brașov; 
tructorul Hunedoara — C.S.M. Cluj; 
Oradea — Independența Sibiu.

CAMPIONATUL REPUBLICAN SERIA B 
LA LUPTE LIBERE :

GRUPA 1
Etapa I, duminică 12 aprilie : Cimentul 

Bicaz —• Progresul Brăila; Electroputere 
Craiova — I.M.U. Medgidia; Viitorul Buc
— Petrolul Ploiești; Metalul Tîrgoviște — 
Metalul Buc.

Etapa a Il-a, 24 aprilie : Progresul Brăila
— Metalul Buc.; Petrolul Ploiești — Metalul 
Tîrgoviște; I.M.U. Medgidia — Viitorul Buc.; 
Cimentul Bicaz — Electroputere Craiova.

Etapa a lXI-a, 10 mai : Electroputere Cra
iova —- Progresul Brăila; Viitorul Buc. — 
Cimentul Bicaz; Metalul Tîrgoviște — I.M.U. 
Medgidia; Metalul Buc. — Petrolul Ploiești.

Etapa a IV-a, 31 mai : Petrolul Ploiești 
—.Progresul Brăila; I.M.U. Medgidia — Me
talul Buc.; Cimentul Bicaz — Metalul Tîr
goviște; Electroputere Craiova — Viitorul 
Buc.

Etapa a V-a, 14 iunie : Progresul Brăila
— Viitorul Buc.; Metalul Tîrgoviște — Elec
troputere Craiova; Metalul Buc. — Cimen
tul Bicaz; Petrolul Ploiești — I.M.U. Med
gidia.

Etapa a Vl-a, 28 iunie : I.M.U. Medgidia
— Progresul Brăila; Cimentul Bicaz — Pe
trolul Ploiești; Electroputere Craiova — Me
talul Buc.; Viitorul Buc. — Metalul Tîrgd- 
viște.

Etapa a Vll-a, 12 iulie : Progresul Brăila
— Metalul Tîrgoviște; Metalul Buc. — Vi
itorul Buc.; Petrolul Ploiești — Electropu
tere Craiova; I.M.U. Medgidia — Cimentul 
Bicaz.

Cons- 
Crișul

— Avertisment secției de baschet 
a clubului Știința Craiova pentru sla
bă organizare și admiterea în sală a 
unui număr de spectatori peste capa
citatea de locuri.

— Suspendarea pe 4 etape a arbi
trului C. Opriș și interzicerea arbitru
lui Lucia Dîrjan de a mai avea funcții 
oficiale la meciurile din categoria Â.

— Avertisment secției Politehnica 
Cluj pentru jocul brutal prestat de 
jucătorii echipei în meciul cu Știința 
Timișoara ; retrogradarea antrenorului 
A. Șerban cu o categorie pe timp de 
3 luni; suspendarea pe 3 etape a ju
cătorului A. Till pentru joc brutal și 
suspendarea jucătorului V. Barezi pe 
3 etape pentru lovirea adversarului 
cu mingea în acest meci.

. — Suspendarea arbitrilor L. 
și I. Deak (Tg. Mureș) pentru 
traj de slabă calitate la meciul 
tehnica ■— Știința Timișoara.
• Duminică, în campionatul

Voisa 
arbi- 
Poli-

_• Duminică, în campionatul femi
nin (seria I) s-a înregistrat recordul 
celor mai multe puncte înscrise într-o 
singură etapă : 592.

• In partida Rapid *-  Voința Ora
dea s-a înregistrat cea mai mare 
diferență de puncte (60) din actualul | 
campionat feminin.

L I TA ȚI
și Buzău — la băieți și București 
(nr. 2), Oradea,. Timișoara, Cluj, Plo
iești^. Tg. Mureș, Sibiu, Petroșeni și 
Buzău la fete. Aceste echipe ’ vor fi 
împărțite în cîte două serii și vor juca 
între ele, urmînd ca în ordinea locu
rilor ocupate în clasamentele respective 
să dispute apoi finalele. Jocurile se 
vor^ desfășura vineri (toată ziua), sîm- 
bătă dimineață și duminică după-a*  
miază în sala Fioreasca.

PREGĂTIRI LA SIBIU
Echipa Voința și-a început de multă 

vreme pregătirile în vederea returului 
campionatului categoriei A, De un 
real folos în această privință a fost 
participarea la „Gupa F.R.H.". Lotul, 
alcătuit din 20 de jucători, se antre
nează sub conducerea prof. Ioan Schus
ter. Jucătorii manifestă mult interes 
față de pregătire și sînt dornici să 
aibă o comportare bună în retur, pen-

Il-a. (M. Vlădoianu, coresp.)
tru a se clasa printre fruntașele seriei 
a Il-a. (M. Vlădoianu, coresp.)

CURS DE INSTRUCTORI
LA BIRLAD

Recent 
curs de 
handbal, 
fete și 10 băieți din anii IV A și IV 
C ai școlii pedagogice de învățători. 
Cei 61 de cursanți s-au prezentat la 
examen bine pregătiți, dovedind că 
și-au însușit temeinic materialul pre
dat și cunoștințele care le vor fi ne
cesare atunci cînd — terminînd școala 
pedagogică și devenind învățători în 
mediul sătesc — vor îndruma activi
tatea de pregătire a tinerelor elemente 
de la sate, contribuind astfel la popu
larizarea acestui frumos sport. Dintre 
cursanți s-au remarcat în mod deosebit 
Ecaterina Rotaru, Elena Macovei. An
gela Haizler, Elena Popa și Doina 
Cotoranu, toate din echipa de handbal 
a școlii, cîștigătoare de 4 ori a etapei 
pe regiune a campionatului școlilor 
medii, (prof. Dumitru Miță, coresp. 
voluntar).

s-a încheiat la Bîrtad un 
instructori sportivi pentru 

la care au participat 51 de

Activitatea la zi
PROGRESUL SI ELECTRONICA 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT PUNCTELE

In întâlnirile de duminică ale echipe
lor bucureștene s-au înregistrat din 
nou scoruri mari, cu excepția „derbiu
lui" etapei Progresul—Electronica în
cheiat la egalitate: 3—3. La prima 
masă, Troianescu l-a învins pe Pav
lov, în schimb la a dou:, „electroniș- 
tii" s-a revanșat prin Reicher, care a 
acceptat sacrificiul incorect de piesă 
oferit de Pușcașu. Restul partidelor au 
fost remize: Nacht-—Menas, Stăncu-, 
lescu—Nacu, Răducanu—R. Reicher, 
Desmireariu—Filipescii

Unirea a întrecut Filmul cu 4%— 
P/2, învinșii reușind doar trei remize 
prin Seimeanu la Botez, Samarian la 
Voieulescu și Aura Teodorescu la Mar
gareta Teodorescu.

Celelalte rezultate : Știinta—-S.P.R.B. 
5'/2— %, Spartac—I.P.A.C.H. 6—0.

In clasament conduce Unirea eu 
13% puncte, urmată de Știința 12*/ 2, 
Progresul 12, Spartac și Electronica 
10‘/2, I.P.A.C.H. 5, Filmul 4%, 
S.P.R.B. 3%.

REICHER ÎNVINGĂTOR IN ULTIMA 
PARTIDA CU BONDOC

Ieri după amiază s-a , pus punctul 
final în meciul Reicher -— Bondoc, 
oare trebuia să departajeze pe cei doi 
cîțtițători la egalitate in campionatul 
Capitalei, ediția 1963. Cea de a cin- 
cea partidă a meciului (suplimentară) 
a revenit lui Reicher, după o frumoa
să luptă. Partida se întrerupeese vi
neri într-o poziție complicată, în tare 
insă Bondoc (cri albul) trebuia să 
lupte pentru egalare, lucru ce nu. i-a 
reușit, Reicher forțînd decizia în fa
voarea »a, la reluare.

GRUPA A II-A
Etapa I, 12 apr ili« : Autosport Sf. Gheor- 

ghe — Metalul Bocșa; C.S.M. Cluj — Unio' 
Satu Mare; Chimistul Baia Mare — Jiul Pe
trila; Crișul Oradea — Constructorul Hune
doara.

Etapa a 11-a, 26 aprilie : Metalul Bocșa — 
Constructorul Hunedoara; Hui Petrila — Cri
șul Oradea; Unio Satu Mare — Chimistul 
Baia Mare; Autosport Sf. Gheorghe — 
C.S.M. Cluj.

Etapa a Hl-a, 10 mai : C.S.M. Cluj — 
Metalul Bocșa; Chimistul Baia Mare — Au
tosport Sf. Gheorghe; Crișul Oradea —• Unio 
Satu Mare; Constructorul Hunedoara — 
Jiul Petrila.

Etapa a IV-a, 31
talul Bocșa, Unio 
torul Hunedoara; 
—- Crișul Oradea;
Baia Mare.

Etapa a V-a, 14
Chimistul Baia
C.S.M. Cluj;
Autosport Sf. Gheorghe; Jiul Petrila — Unio 
Satu Mare.

Etapa a Vl-a, 28 iunie î Unio Satu Mare
— Metalul Bocșa; Autosport Sf. Gheorghe
— Jiuț Petrila; C.S.M. Cluj — Constructorul 
Hunedoara; Chimistul Baia Mare — Crișul 
Oradea.

Etapa a Vll-a, 12 iulie : Metalul Bocșa — 
Crițur*  Oradea; Constructorul Hunedoara — 
Chimistul Baia Mare; Jiul Petrila — C.S.M. 
Cluj; Unio Satu Mare — Autosport Sf. 
Gheorghe.

Primele echipe sînt organizatoarele în
trecerilor.

mai : Jiul Petrila — Me- 
Satu Mare — Construc- 
Autosport St Gheorghe 
C.S.M. Cluj — Chimistul

iunie : Metalul Bocșa — 
Mare, Crișul Oradea — 

Constructorul Hunedoara —

Sîmbătă, duminică și 
putat în sala Giulești 
■pionatului republican 
la probele floretă 

•și sabie. Proba de floretă, des
fășurată sîmbătă,. a prilejuit dispute 
foarte atractive, în care n-au lipsit 
nici surprizele. La cat. I, favorita 
reuniunii, maestra sportului Ana Ene, 
dovedind — încă de la început — o 
nervozitate excesivă și nesiguranță în 
folosirea procedeelor tehnice, a trecut 
greu prin serii și eliminări directe in- 
trînd în turneul final pentru locurile 
5—8. Și aici, cu un moral foarte scă
zut, a trebuit să se mulțumească doar 
cu locul 7. cîștigînd un singur asalt. 
O altă surpriză a constituit-o elimi
narea floretisțelor S. Olaioș (Cluj) 
și I. Pop (Buc.).

Marina Stanca (Progresul) foarte 
bine pregătită, calmă, sigură pe pro
cedeele tehnice, începînd din serii și 
pînă la .finală, a reușit să se claseze 
pe locul 1, cucerind titlul de cam
pioană republicană la floretă. Pe locul 
II s-a clasat E. lencic (Satu-Mare) 
care a reușit, în turneul final, să obțină

luni, s-au dis- 
finalele cani
de juniori 

(fete), spadă

victoria în asaltul cu M. Stanca. In 
intilnirea de baraj#însă Stanca a reușit 
șă se revanșeze 'cîștigînd 
3 și o. dată cu el titlul

Un neașteptat loc III 
Chira (Știința Buc.) Ea 
1. Ghiulai (Satu Mare) 
locul IV.

Pe locurile următoare s-au clasat: 
5. I. Kis (S.S.E. Cluj), '6. M. Cră- 
ciunescu (Ploiești), 7. A. Ene (Pro
gresul), 8. E. Toth (Satu Mare).

Cea mai măre surpriză s-a înre
gistrat la cat. a 11-a, unde titlul de 
campioană a revenit unei floretiste... 
aproape necunoscută — Maria Salai 
(Oradea). în turneul final ea a ob
ținut 3 victorii, înțrecînd pe principa
lele favorite A. Moroșanu (Progresul) 
și M. WasserstrorR (S.P.C.) care au 
ocupat locurile II și respectiv III. 
Pe locul IV FI; Marian (Cluj).

La proba de .spadă, disputată dumi
nică, a ieșit în evidență frumoasa com
portare a trăgătorilor ploieșteni. Elevii 
antrenorului Tudor Hie au dovedit o 
formă foarte bună, ocupînd două din

asaltul la 
de campioană, 
ă obținut M. 
a întrecut pe 

care a ocupat

primele patru -locuri. De altfel, titlul 
de campion republican a revenit tî- 
nărului ploieștean Gh. Cristof (S.S.E. 
Ploiești), care pe parcursul concursului 
a dovedit reale calități și multă sigu
ranță. In turneul final pentru locurile 
1—4 Cristof a; susținut 3 asalturi șî 
a obținut tot atîtea victorii. Pe locul 
11, cu două victorii, s-a clasat Gh. 
Cerea (Steaua) care a fost învins, 
în turneul final, de actualul campion 
cu 5—4. Locul III N. Istrate (S.P.C.) 
cu o singură victorie. Locul IV L. lo- 
nescu (S.S.E. Ploiești).

In turneul pentru locurile V—VIII 
lupta a fost foarte strînsă. Pe locurile 
V. VI. VII s-au clasat cu cite două 
victorii I. Szepecsy (Oradea) Al. 
Istrate (S.P.C.) și tînărul D. Nicolae 
(Craiova) care 
concurs. Locul

se află la 
. VIII N.

primul său 
Gavrilescu

(Progr.). ..
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îfn aceplionol record mondial

In haltere:

Leonid Jabotinski 580 kg!
Halterofilul sovietic de categoria 

grea, Leonid Jabotinski, a realizat o 
suită de excepționale recorduri mondiale 
fa cadrul unui concurs international 
desfășurat la Moscova. La început, tî- 
nărirf sportiv a ridicat, la stilul smuls, 
o halteră în greutate de 168,5 kg, apoi 
a bătut recordul lui Vlasov la stilul a- 
ruticat, ridicînd 213 kg. La totalul celor 
trei stiluri, Jabotinski a ridicat 560 
kg (180 kg -f- 167,5 kg + 212,5 kg). 
Această performantă fenomenală corec
tează cu 2,5 kg recordul mondial prece
dent deținut de campionul olimpic Iurî 
Vlasov, care era considerat pîna acum 
cel mai puternic om din lume.

Noul recordman mondial la catego
ria grea, Leonid Jabotinski, originar 
din orașul Zaporoje, este în vîrstă de 
25 ani și cîntărește 150 kg. Antreno
rul său a declarat că, anul acesta, Ja
botinski va putea îmbunătăți cu încă 
20 kg recordul mondial la cele trei 
stiluri. (Agerpres).

Aeromodcliștii de la Tg. Mureș 
campioni pe 1964 la micromodele
Simbătă și duminică în salina Slănic 

s-a desfășurat etapa finală a campio- 
naitului republican de micromodele. 
Peste 40 de concurenți au coborît _ în 
subteran, într-o „sală de sport" unică 
în felul ei. Dimensiuni: cca 200 m 
lungime, 80 m lățime și peste 90 m 
înălțime. In acest gol imens din pieptul 
muntelui de sare au zburat timp de 
două zile „libelulele" din pai și micro
film. urmărite, clipă cu clipă, de privi
rile spectatorilor, de ochii luminoși ai 
proiectoarelor. Decolările, virajele ma
iestuoase. nostima acrobație executată 
de micile „aparate" au oferit un spec
tacol de o deosebită frumusețe.

întrecerile au constat din șase lan
sări, iar clasamentul s-a întocmit, con
form codului sportiv al F.A.I., după 
ce! mai bun timp realizat. Lupta s-a 
dus, așadar, în văzduh, iar constructo
rii — după lansarea modelelor — au 
fost și ei simpli spectatori.

Cele mai bune calități de zbor le-au 
dovedit modelele prezentate de echipa 
regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, 
care a cîștigat — de altfel — și Cupa 
oferită de Federația Romînă de Aviație, 
organizatoarea etapei finale a campio-
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FOTBAL PE GLOBDE CE A PIERDUT BOLOGNA 
TREI PUNCTE ÎN CLASAMENT

Cu cîteva săptămîni în urmă, comi
sia „antidoping" de pe lîngă federația 
italiană de fotbal din Italia a desco
perit, în urma analizelor de laborator 
efectuate, că un număr de cinci jucă
tori ai echipei Bologna au fost dopați 
în meciul eu Torino desfășurat la 2 
februarie. Partida a fost cîștigată 
după cum se știe de prima echipă cu 
4—1. Echipa acuzată a refuzat să re
cunoască folosirea dopingului, dar iu 
baza rezultatelor de laborator, fede
rația italiană și-a pronunțat hotărârea: 
cimslalindu-se că jucătorii Tumburus, 
Fogli, Perano, Pavinato și Pascutti au 
folosit doping în meciul cu Torino, 
echipa Bologna pierde meciul cu Tori
no cu rezultatul de 2—0 și în plus i 
se sCade im punct din clasament, ur- 
mînd ca jucătorilor în cauză — pre
cum și antrenorului Bernadini —- să 
li se aplice și alte pedepse. Duminică, 
în etapa a 26-a, Bologna a obținut o 
nouă victorie, în deplasare cu Roma 
(1—0) menținîndu-se în plutonul frun
taș. Principalele candidate la primul 
loc, Internazionale și Milan s-au întîl
nit în meci direct' și au terminat la 
egalitate: 1—1. în'cele nouă partide, 
din etapa de duminică patru echipe au 
obținut victorii în deplasare : Bari -—- 
Torino 0—3, Juventus — Lazio 0—3, 
Mantova ■—■ Fiorentina 0—3 și Roma 
— Bologna 0—1. Celelalte rezultate : 
Spăl —- Atalanta 0—0, Mesina — Ca
tania 0—0, Lanerossi — Modena 4—3, 
Sampdoria — Genoa 1—0. Clasament: 
1. Internationale 39 p ; 2. Milan 38 p ; 
3. Bologna 37 p (un joc mai puțin) ; 4. 
Fiorentina 34 p1; 5, Juventus 32 p etc.

• Italianul Sergio Tachinni și Al
most Sturm (R.F.G.) au ciștigat pro
bele de simplu ale turneului interna
țional de tenis de la Nissa. In finala 
probei masculine Tachinni l-a învins 
cu 6—4; 6—3; 4—0 (abandon) pe 
francezul Jean Noel Grinda, Sturm a 
întrecut-o eu 0—6; 6—2 ; 6—4 pe 
Christine Mercelis (Belgia).

• Tenismanul brazilian Ronald Bar
nes a cîștigat titlul de campion inter
național al Mexicului învingindu-l in 
finala probei cu 6—1; 6—3; 6—3 pe 
coechipierul său Thomas Koch. După 
o partidă spectaculoasă la feminin 
titlul a revenit mexicanei Yola Re- 
mirez, învingătoare cti 6—4; 4—6: 
6—3 în meciul cu Franțoise Durr 
(Franța).

SCHI

• tn stațiunea suedeză Gaelivarre 
s-a disputat tradiționala competiție in
ternațională de schi pentru „Cupa La- 
poruei". Proba de coborire masculină 
disputată pe un traseu de 1500 m a 
fost dominată de austriacul Egon 
Zimmerman care a realizat 63:57/100. 
El a fost urmat in clasament de Ger
hard Nenning (Austria) — 64:76/100 
și Ulf Ekstam (Finlanda) 65:24/100. 
Cursa feminină de coborire s-a în
cheiat cu victoria austriecei Edith 
Zimmerman, cronometrată în 69:25/100 
urmată de Madeleine Bochatay (Fran
ța) — 69:36/100 și Christine Goitschel 
(Franța) 72:76/100. Probele de combi
nată alpină au fost ciștigate de Ger
hard Nenning (Austria) și respectiv 
Edith Zimmerman (Austria).

Redacția și administrația; str. Vastle Conta nr. 16, leleloo 11.10.05, Interurbao 72, or, 1—2, întreprinderea Poligrafică .Iniontiațla* *. str. Breeoianu 23 —25.

ÎN CAMPIONATUL MAGHIAR
în etapa a doua a campionatului 

maghiar, doar Ferenevaros a obținut 
victoria în deplasare : 2—1 la Seghe- 
di,n. Rezultate :?Uj^»estî Dozsa — Do- 

 ■

Start în sezonul ciclist 1964!

Startul festiv în

Duminică dimineața s-a desfășurat 
in organizarea clubului sportiv Olimpia 
București prima cursă ciclistă oficială 
de șosea a anului. „Cupa primăverii" 
disputată pe șoseaua București — 
Oltenița— a adunat la start aproape 
140 de cicliști (seniori și juniori) dornici 
să dovedească antrenorilor și spectato- 

natului. De aprecieri deosebite s-au 
bucurat, de asemenea, și modelele echi
pei orașului București, echipă formată 
din membtii secției de aeromodele de 
la „Grivița Roșie".

Titlul de campion pe 1964 la micro
modele a revenit aeromodelistului O. 
Hints (ILEFOR Tg. Mureș), care a 
stabilit o performanță de 17 min. 7 see., 
urmat de: Ion Șerban (Grivița Roșie) 
15 min. 45 sec.> Fr. Boloni (ILEFOR 
Tg. Mureș) 14 min. 38 sec., Ladislau 
Ciomoș (ILEFOR Tg. Mureș) 14 min. 
24 sec; Robert Caizer (Tehnofrig 
Cluj) 13 min. 38 sec., Gh. Dan (Gri
vița Roșie) 12 min. llsec.

Qasamentul pe echipe: 1. Mureș-Au- 
tonorr.ă Maghiară —campioană R.P.R. 
pe anul 1964 ; 2. București-oraș j
3. Cluj; 4. Brașov; 5. București-regiu- 
ne; 6. Ploiești; 7. Hunedoara ; 8. Ga
lați; 9. Bacău; 10. Maramureș; 11. 
Iași; 12. Banat; 13. Suceava ; 14. Do- 
brogea.

Conducerea salinei Slănic a acordat 
un sprijin deosebit bunei desfășurări a 
campionatului.

VIOREL TONCEANU

rog 1—0, Gyor — M.T.K. 3—-I, Komlo
— Csepcl 1—0, Tatabanya — Diosgyor
4— 1, Vasas — Pecs 1—0, Honved — 
Debrețin 5—0. în clasament conduce 
Ujpesti Dozsa, cu 4 puncte.
DINAMO ZAGREB PE PRIMUL 

LOC
în campionatul Iugoslaviei, derbiul 

etapei s-a disputat la Zagreb între 
echipa locală Dinamo și O.F.K. Beo
grad. Au învins cu 3—1 gazdele, care 
continuă să conducă în clasament. Ce- 
lalte rezultate : Radnicki Niș — Steaua 
roșie Belgrad 6—3, Partizan Belgrad
— Rjeka 0—1 1, Sarajevo — Hajduk 
Split 2-—0, Novisad — Treșniefka 0—21 
Velej Mostar — Jeleznicear 2—3, Var- 
dar — Vojvodinsu 2—2. Clasament : Di
namo Zagreb 23 p ; Steaua roșie 22 p ; 
O.F.K. Beograd și Sarajevo cîte 21 p.

DUKLA PRAGA ÎN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI

în etapa de duminică a campionatu
lui cehoslovac nu s-au înregistrat sur
prize : T. Z. T rinele — Spartak Brno
5— 0, C.K.D. Praga — Tatran Preșov 
0—1, Spartak Hradec Kralove — Jed- 
nota Trenciu 1—3, Sonp Kladno — 
Battik Ostrava 1—1, Slovnaft Bratis
lava — Motorlec Praga 5—0, Spartak 
Sokolovo Praga — Slovan Bratislava 
1—2. Meciul V.S.S. Kosice — Dukla 
Praga nu s-a dispui lat din cauza tere
nului impracticabil.
EVERTON, LIDER AL CAMPIO- 

NATULUI ENGLEZ
Prin victoria obținută în ultimul joc 

în meciul cu Blackburne, Everton cam. 
pioana Angliei, se instalează, pentru 
prima oară în acest an, în fruntea 
clasamentului cu 46 p. Fostul lider 

„Cupa primăverii"

ritor eficacitatea pregătirilor minuțioa
se ejectuate în timpul iernii. Din acest 
punct de vedere competiția a corespuns 
integral. Îndeosebi in cursa seniorilor 
s-a văzut că alergătorii de frunte ma
nifestă o lăudabilă „poftă" de concurs, 
că pregătirii tot mai bune au adău
gat și un accentuat spirit combativ.

Deschiderea sezonului a coincis și ea 
prima cursă internațională a anului, 
la startul întrecerii pentru seniori s-au 
prezentat și alergătorii cehostovaci care 
se pregătesc pentru a participa la cea 
de-a XVII-a ediție a „Cursei Păcii". 
Cicliștii oaspeți și-au adus din plin 
contribuția la dinamizarea cursei. Ab
sența primei noastre garnituri (cei mai 
buni cicliști participă in aceste zile la 
„Turul Tunisului" cu scopul de a-și 
continua pregătirea în condiții de con
curs ) a permis oaspeților să domine 
în anumite momente concursul.

întrecerea a început mai tlrziu dealt 
fusese anunțată (de altfel despre ca
rențele de organizare vom mai discuta), 
dar startul întirziat a fost compensat 
de rapiditatea cu care s-au parcurs 
primii kilometri. Se rulează cu 45—46 
km pe oră. Primele însemnări pe bloc
notes le facem cu ocazia unor defec
țiuni : pistarzii Eugen Bărbulescu și 
Constantin Voicu rămin să schimbe ba- 
ieurile. Apoi, din cauza ritmului foarte 
rapid plutonul începe să se fărlmițeze. 
Un prim grup condus de V. Iordache, 
altul in care se află FI. Cristescu, Gh. 
Calcișcă, Fr. Gera șa., un grup masiv 
de 19 alergători, in care se află și 
cicliștii cehoslovaci Pesek. Konecsmj 

Tottenham a pierdut surprinzător pe 
teren propriu cu Manchester United 
(2—3) avînd acum 44 p. Liverpool a 
cîștigat au 2—0 meciul cn Bolton men- 
ținîndu-se în cursa pentru primul Ioc, 
eu 44 p. Everton mai are 7 meciuri de 
jucat, Tottenham 8 iar Liverpool 9.

PANATHINAIKOS 
S-A DETAȘAT 

în etapa a 24-a a campionatului 
Greciei, doar scorul cu care liderul 
Panathinaikos a cîștigat la Salonic 
parc oarecum surprinzător (3—0). Re
zultatele etapei : Iraklis Salonic — 
Panathinaikos 0—3, Olimpiakos Pireiu 
— Apolon Atena 4—I; A.E.K. -— Doksa 
Drama 2—6, Ari? Salonic — Apolon 
Kalamaria 3—3, Pielikos Piro — Niki 
V olos 1—0. Panegialios Egios — 0- 
limpiakos Halkidis 1—0. Clasament : 
Panathinaikos 64 p ; Olimpiakos 
Pireu, 59 p. A.E.K. 54 p. Precizăm 
că în campionatul Greciei pentru o 
victorie se acordă 3 puncte, pentru un 
meci nul 2, iar pentru meci pierdut 
1 punct.
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ 

ALE CUPEJ FRANȚEI...
Lyon a dispus de Lens cu 2—1, Nan

tes de Nice cu 4—1, Valenciennes de 
Rouen cu 1—0 și Bordeaux de Red 
Star cu 2—0.
ÎN CAMPIONATUL SPANIOL

...Real Madrid a învins citi 3—1 pe 
Saragossa, în timp efe Barcelona a ter
minat la egalitate cu Eiche (0—0). 
Real are acum 39 p, iar Barcelona 
36 p.
ÎN AUSTRIA: MULTE MECIURI 

AMÎNATE
Din cauza timpujpi nefavorabil în 

campionatul austriac, ,Va<lț, disputat

și Laczo — se inșiruie pe șosea fă- 
cind eforturi vizibile să nu rămină prea 
mult în urma fruntașilor. In față se 
află acum un pluton de 14 rutieri în 
care ii remarcăm pe Ciumeti. Braharu, 
Simian Ariton. Schejbal, Smolik, Has- 
man etc. După 30 de minute s-au par
curs 21 de km, ceea ce reprezintă o 
medie orară de 42 km. La punctul de 
întoarcere (km 36 — startul s-a dat 
de la km 6) grupul fruntaș are un 
avans de 1:30 față de primii urmări
tori. Pe șosea se desfășoară acum o 
adevărată cursă contra-cronometru în
tre diferite grupuri care se urmăresc 
și care au scopuri diferite: fruntașii 
să se detașeze și mai mult, ceilalți să-i 
ajungă încă înainte de sprintul final.

In apropiere de sosire grupul II 
reușește să facă joncțiunea dar nu să 
și participe la sprintul final deoarece 
eforturile depuse pe traseu sleiseră 
puterile acestor cicliști.

Sprintul final este cîștigat de Ru
dolf Schejbal (RSC) cu timpul de 
th 28:12 (medie orară 40,9 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat I. Volf 
(RSC), 1. Smolik (RSC). I. Cosma 
(Dinamo), P. Dolezel (RSC). N. Ciu
meti (Dinamo). I. Braharu (Voința), 
S. Ariton (Voința), Z. Hasman (RSC)> 
N. Niculescu (Steaua) — in același 
timp. La juniori I (20 km) primul loc. 
a fost ocupat de D. Lascu (CPB) cu 
33:18.

Deși clubul sportiv Olimpia are ex
periență in organizarea întrecerilor ci
cliste, de această dată n-a fost ta înăl 
țimea renumelui său. Organizatorii n-au 
asigurat mașini pentru transportul ar
bitrilor și din această cauză s-a inti-- 
ziat primul start. De asemenea, din 
cauza slabei organizări nu s-a putut 
desfășura în bune condițiuni cursa ju
niorilor de cat. a 11-a, motiv pentru 
care nici n-a jost stabilit un clasament 
Organizatorii au greșit, de asemenea, 
cînd au permis mașinii cu nr. 17 517 B 
condusă de fostul ciclist Ion loniță 
să se atașeze caravanei. Acesta era 
să producă două busculade și a făcut 
aproape imposibilă vizionarea cursei 
de către mașinile tehnice din caravană 
Deși a fost avertizai de două ori de 
către arbitrul principal. Ion loniță n-a 
părăsit cursa, continiund să se corn 
porte într-un mod nepermis. Socotim 
că clubul organizator trebuie săi 
interzică acestui alergător — care prin
tre altele deține și titlul de maestru al 
sportului — să mai dovedească aseme
nea „inițiative" care duc la perturba
rea curselor cicliste,

HRISTACHE NAUM

doar două meciuri : Dornbirn — F.C. 
Austria 1—1, Grazer A.C. — Wiener 
Neustadt 3—1. Clasament : Rapid 24 
p. Austria 21 p.

ȘTIRI, REZULTATE

• Peste 60 000 de spectatori au ur
mărit la Antwerp meciul dintre selec
ționatele Belgiei și Olandei. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
0—0.

• La Cairo s-a disputat al doilea 
meci dintre echipele R.A.U. și Algeriei. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 2—2. Primul meci revenise 
cu scorul de 1—0 echipei R.A.U.

A începui 
„Turul Tunisiei44
După cum am mai anunțat, echipa 

de ciclism a R.P. Romite se află iu 
Tunis participînd pentru a-și desă- 
virși pregătirea la cea de a V-a edi
ție a „Turului Tunisiei". Prima etapă 
s-a desfășurat luni pe rula Bizerta — 
La Marsa (106) km. Primul loc a re
venit belgianului Godefroot cu timpul 
de 2 h 14:07, urmat de Marx 
(R.D.G.), Butzke (R.D.G.), Csenar 
(Austria), van Roy (Belgia), Chappet 
(Franța) etc.

In clasamentul pe echipe primul loc 
este ocupat de formația Belgiei, cu 
timpul de 6 h 41:51. Pe locurile ur
mătoare: R.D. Germană, Suedia, Da
nemarca, Austria, Olanda, Franța, 
R.S.F. Iugoslavia. R.S. Cehoslovacă, 
R.P. ROMINĂ (6 h 50:50), R.P. Un
gară, Maroc, Elveția, Tunisia, R P. 
Polonă, Algeria, Norvegia și Finlanda. 
Pînă la închiderea ediției nu ne-a 
parvenit clasamentul locurilor de la 7 
în jos, la individual

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
LUPTE CLASICE

In localitatea Kornwestheim s-a dis
putat întîlnirea internațională de lupte 
clasice dintre echipele selecționate ale 
R.P. Bulgaria și R.F. Germane. Luptă
torii bulgari au terminat învingălpri 
cn scorul de 4,5—3.5 puncte. în cel 
mat spectaculos meci „mijlociul" bul
gar Bimbalov l-a învins la puncte pe 
Hess.
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