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in discuția plenarei _ e
isiiiuiui regional ucfs ciuj Creșterea calitativă
i activității sportive de mase

ca și în celelalte 
țării — se desfă- 

muncă in- 
•a maselor

Cluj — 
iuni ale 
ră permanent o 
•să de cuprindere 
oameni ai muncii de la orașe 
sale, a întregului 1 
^licărea organizată 
tică a exercițiului 
rîului. Sub conducerea orga- 
or și organizațiilor de partid, 
siliul regional, consiliile raio- 

? UCFS, cluburile și asocia- 
e sportive pun în centrul 
ocupărilor lor dezvoltarea ac- 
tații -sportive a maselor, creș- 
>a continuă a calității acesteia. 
lecen>! a avut loc la Cluj ple- 
u consiliului regional UCFS.
acest prilej a fost dezbătut 
larg modul cum au fost in
finite în anul 1963 sarcinile 
sate de Conferința pe tară 
JCL. 'și de plenara din ianua- 

1963 a Consiliului General 
;FS. în darea de seamă pre
stată cu această oe-azie și în 
cuțiile care au avut loc pe 
rginea ei au fost subliniate 
>rturile pe care activiștii spor- 
i, cadrețe tehnice și sportivii 
au făcut în anul 1963 pentru 
-activitatea sportivă de mase 
de performanță să cunoască 
ogresul pentru care am fost 
ațe condițiile necesare.
Un loc important în discuția 
ilarei l-a ocupat munca des- 
urată de organele și organi- 
iile sportive din regiunea 
jj pentru continua creștere 
itativă a activității sportive 
mase. Din discuții și din fa- 

a de F'eamă am reținut o serie 
-metmle bone folosite și a- 
aae :
— mtensa popularizare a în- 
cerilor prin afișe, folomon-

a tinerel în 
s si sisle- 
i fizic și

taje, stații de radioamplificare, 
gazele de perete etc. ;

— angrenarea iubitorilor spor
tului și îndeosebi a tineretului 
în amenajarea prin muncă volun
tară a terenurilor de sport ne
cesare desfășurării unei bogate 
activități sportive de mase ;

— instruirea temeinică a acti
vului obștesc în cadrul „Zilei 
președintelui** și cu prilejul de
plasărilor pe teren ale activiști
lor consiliilor regionale și raio
nale UCFS, precum și membri
lor comisiilor locale pe ramură 
de sport ;

— pregătirea unui mare nu
măr de instructori sportivi 
(peste 2 500) :

— înființarea centrelor de ini
țiere in spori Ia ramurile spor
tive larg accesibile ;

— folosirea intensă a spriji
nului cadrelor tehnice și al spor
tivilor fruntași în pregătirea 
partid punților la competițiile de. 
mase ;

— asigurarea unui program 
compeiițional eșalonat de-a lun
gul a mai multor luni, printr-o 
hună organizare a etapelor de 
mase ale campionatelor republi
cane, fazelor pe asociație ale 
Sparîachiadelor și — mai ales 
— cu ajutorul campionatelor pe 
asociație ;

— solicitarea comisiilor locale 
pe ramură de sport în organi
zarea întrecerilor de mase.

Firește, am menționat doar 
cîteva dintre metodele întrebu
ințate de căi re activiștii sportivi 
d'in regiunea Cluj. Ele nu re
prezintă o noutate. Multe, foarte 
multe organe și organizații spor
tive au introdus de acum în 
practica muncii lor aceste meto
de și obțin rezultate superioare. 
Important este faptul că ele au

fast îmbinate în mod creator, 
că preocuparea organelor și or
ganizațiilor sportive din regiunea 
Cluj a fost de a Ie adapta fa 
specificul fiecărei asociații spor
tive.

Rezultatele obținute sînt grăi
toare. Pe de o parte s-a ob
ținut o evidentă creștere a nu
mărului oamenilor muncii cu
prinși în activitatea sportivă de
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(Continuare in pag. a 2-a)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiînnniiHUiiniiiiiiiiiniiiițf

hi pa A.S, A rmal a-Brașov

Un reușit bilanț alpin
zile în urmă, în rnasi- 

s-a desfășurat prima 
de iarnă — a Alpiniadei 

Evoluția concurențiloi 
la acest începui

■ u cîteva 
Retezat, 

pă — 
mblicane. 
demonstrat că, 
sezon, alpiniștii noștri sînt bine 

:qătiți. In lunile de iarnă spor
ii s-au antrenat cu siiguință pen- 

unu! compeiițional alpin. Acea- 
e una din explicațiile nivelului 

cit la care au evoluat echipele. 
;buie subliniată de asemenea a- 
tia deosebită lată de pregătirea 
nniștilor, manifestată de conduce- 
i unor secții ca cele de la Grivița 
șie și I.T.B.-București, Vîscoz-a-Lu- 
ni, C.F.R.-Petroșenr, Dinamo și 
mata-Brașov, Caraimanul-Bușteni 
Independența-Sibiu. Datorită con- 

’.‘r&r create, sportivii au putut să 
prezinte la nivelul posibilităților 

. dînd întrecerii o valoare ridi- 
lă. De altfel, la acest capitol au 
atribuit mult și echipele de cațe- 
ria B, prezente la competiție. E- 
lujia lor a dovedit încă o dată

că în secțiile de alpinism sini spor
tivi de valoare, care pot concura 
de la egal la egal cu mulți dinire 
fruntașii acestui spoit.

Sportivii care au parcurs traseul 
de caiegoria A au reușit, in urma 
unor mari eforturi, să realizeze ma
ximum de puncte. La iei se prezintă 
situația și în cazul echipelor de 
caiegoria B, unde numai două e- 
chipe n-au înregistrat punctajul 
maxim. în urma omologării rezulta
telor clasamentul se înfățișează ast
fel : 1—4. Armata-Biașov, Dinamo-
Brcrșov, Metalul-Cluj și Sideiuigisiul- 
Hunedoara, cu cîte 950 p; 5—12. 
Caraima 'iuI-Bușîeni, C.F.R.-Petroșerii, 
Cieația-Brașov, Giivița Roșie-Bucu- 
reșli, 1. T. București, Mătasea ioșie- 
Cisnădie, Metalul-București, Prahova 

Mai"-Ploiești, cu cîte 600 p...1

GH. POP
Secretar general al Comisiei 
centrale de turism și alpinism

1 impui prielnic din ultimele .. permis
comunele și satele raionului Călărași să se intensifice organi- 
zarea concur surilor din cadrul Spartachiadei republicane. 
Feste 2500 de tineri și tinere au luat parte piuă acum la 
întreceri. Zilele trecute au avut loc noi. concursuri reușite în 
comunele Ceacu și Radu Negru. Tinerii s-au întrecut la hal
tere, atletism, trîntă, tenis de masă și șah.

în fotografie, un aspect de lu concursul de atletism organi
zat de asociația sportivă Zarea-G.A.C. Ceacu. La start, parti
cipantele la proba de cros.

La asociația sportivă
Un șuierat prelung anunță 

sfîrșitnl lucrului în primul 
schimb La Uzinele „Republica* 
din Capitală. Sute de tineri și 
tinere, muncitori ai acestei uzi
ne, se îndreaptă către terenul 
sportiv Gloria care, împodobit 
sărbătorește, e gata să găzduias
că festivitatea de deschidere a 
primelor întreceri ale Sparta
chiadei republicane în aceaslă 
asociație.

După defilarea sportivilor aso
ciației — rugbiștii, handbalișli, 
fotbaliști etc. — tov. Marin 
Constantin, secretarul consiliu
lui, a vorbit celor prezenți des-

pre importanța acestei compe
tiții, urîndti-le succes în între
ceri.

„Pentru astăzi — ne spune 
tov. Marin Constantin — noi am 
organizat numai cîteva demon
strații la diverse discipline spor
tive, urmînd ca. întrecerile pro
priu-zise să se desfășoare în zi
lele următoare**. Și iată că de
monstrațiile au și început. în 
dreapta terenului, lăcătușul lăn
cii Dumitru, de la 
nieă și reparații, 
retezătorul Negrea Gheorghe, de 
1a secția laminor, < 
ticipanților cum se

secția meca- 
împreună eu

explică par-
5 „smulge*

Foto : N. Cons tantin-co reap.

„Republica**

• Mîine
Capitalei"

- primele meciuri în „Cupa Sfatului popular al 
® La 5 aprilie : etapa I a fazei interregnum o 

campionatului de juniori

Iubitorii 
mai au mult 
rea campionatului. Peste J6 zile 
echipele fnuntașe își vor reîn
cepe întrecerea pentru cuceri
rea titlului de campioană repu
blicană. Pînă atunci însă, spec
tatorii fideli ai meciurilor de 
handbal vor avea ocazia să asis
te la alte întîlniri, interesante, 
pentru că — de fapt — activi
tatea competițională începe de 
mîine.
PRIMELE JOCURI ALE ECHI

PELOR S.S.E.
cum am anunțat, mîine, 
și duminică se vor dis- 
sala Floreasca jocurile

handbalului nu 
de așteptat relua-

După 
sîmbătă 
pută în 
„Cupei Sfatului popular al Ca
pitalei*6, între echipele școlilor 
sportive de elevi — o compe
tiție devenită tradițională în va
canța de primăvară a elevilor. 
Mîine, meciurile vor începe la 
ora 7 dim. și vor contimua toa
tă ziua.
FAZA INTERREGIUNI A CAM

PIONATULUI DE JUNIORI
O săptămînă mai tîrziu, mai 

precis la 5 aprilie, va începe

faza interregiuni a campionatu
lui republican de juniori si ju
nioare. în prima etapă se vor 
disputa următoarele meciuri :

JUNIORI : S.S.E. Constanța
— Știința Slatina. S.S.E. Tg. Mu
reș — Constructorul Brăila. 
C.S.S. București — S.S.E. Iași, 
Raf. Teleajen — Voința Sighi
șoara, S.S.E. Craiova — C.S.M. 
Reșița, S.S.E. nr. 2 București — 
Știința Moinești, S.S.E. Sibiu — 
IRTA Oradea, camp. reg. Cluj
— camp. reg. Suceava. S.S.E. 
Pelroșeni -- Unirea Tr. Măgu
rele. S.S.E. Timișoara — înain
te B. Mare.

JUNIOARE : S.S.E. Constanța
— S.S.E. nr. 1 București, S.S.E, 
Craiova — S.S.E. Rm. Vîlcea, 
Luceafărul Brașov — Rapid Te
cuci, Locomotiva Teiuș — Uni
rea Cehul Silvaniei, S.S.E. Arad 
-— camp. reg. Cluj, Harghita Tg. 
Mureș — Voința Sighișoara, 
S.S.E. Timișoara — câmp. reg. 
Crișana, S.S.E. Bacău — S.S.E 
nr. 2 București, Unirea Bîrlad
— Victoria Oltenița, S.S.E. Plo
iești— camp. reg. Suceava.

sau cum se „împinge * haltera. 
Alături, un tînăr vînjos își in 
elanul necesar și în curînd 
greutatea aruncată de el va ate
riza dincolo de linia care mar
chează 10 m.

„Este muncitorul B. Niță — 
ne spune interlocutorul nostru 
—, un tînăr talentat, descope
rit în întrecerile atletice de mase 
unul trecut".

înlr-un alt sector, la groapa 
de nisip, cîțiva tineri au începui 
lupta cu metrii și centimetrii. 
S-a încins o adevărată întrecere 
— cine sare mai departe... în 
»ala de popice a asociației s-au 
format ad-hoc două echipe care 
au început un concurs de toa
tă frumusețea.

Festivitatea s-a încheiat cu o 
partidă de fotbal. S-au întîlnil 
echipele Gloria și Bumbacul 
Tinerii au plecat mulțumiți de 
la stadion. Cele 2—3 ore petre
cute în aer liber, în această zi 
de primăvară, au constituit o 
plăcută destindere. Ei vor re
veni în curînd, de data aceasta 
să se întreacă Ia atletism, fot
bal., handbal, volei și alte spor
turi practicate la Uzinele „Re
publica*.

A. ZAMFIRESCU-coresp.

Vreți să faceți 
atletism ?

Școala sportivă experimentală 
„Viitorul" de pe lingă Centrul 
de Antrenament și Cercetări 
Științifice „23 August”, primește 
înscrieri pentru secția de atle
tism, în vederea selecționării 
ce1 or mai talentați copii.

Școala oferă în mod gratuit 
condiții deosebite de pregătire 
(profesori, săli, echipament spor
tiv, tabere de pregătire).

Copiii se pot prezenta pentru 
înscriere la sediul școlii din bd. 
Muncii 37—39 — stația bd. Muncii 
— tramvai 23, 24 — în zilele de 
luni, miercuri, vineri, între orele 
8,20 W și 16 șl 17.30, și dumi
nică de la 9,30 la 11.

I

Actualitatea sportivă
RAPID BUCUREȘTI - 
HALSINGOR (DANE
MARCA) ÎN FINALA 

„C.C.E."
Se ștîe că Rapid București s-a ca- 

iificat în finala „Cupei campionilor 
europeni" la handbal în 7 feminin. 
5n finală — care se va disputa la 
4 aprilie La Bra-islava — campioana 
noastră va întîlni echipa daneză 
I. F. Hâlsingor, care a eliminat pe 
ETV Hamburg (R.F.G.) cu un gol
averaj general de 14—9 (8—7 șl
8—2).

ANA SALAGEAN — 
15,26 m LA GREUTATE

In cadrul unui concurs de at
letism, găzduit de sala Armatei 
din Brașov, maestra sportului 
ANA SALAGEAN a stabilit un 
nou record republican pe teren 
acoperit aruncînd greutatea la 
15.26 m. Vechiul record îi apar
ținea cu 15,18 m. (C. GRUIA- 
coresp. regional).

SELECȚIONATELE DE 
POPICE ALE BUCUREȘ. 

ȚIULUI LA VIENA
Duminică, în capitala Austriei vor 

avea loc întîlnirile — masculină șl 
feminină — dintre selecționatele ora
șelor București și Viena. In vederea 
acestor întreceri au fost alcătuite 
următoarele loturi : băieți (antrenor 
F. Popescu) : Cr. Vînătoru, P. Purje, 
T. Semani, I. Micoroiu, C. Rădule- 
scu, L. Martina și I. Popescu ; fete 
(antrenor Gh. Frunzele) : Maria
StaRca, Elena Piedeanu, Crista 
Szocs, Cornelia Moldoveanu, Ileana 
Ghiarfaș, Ecaterina Antonovici șl 
Elena Lupescu. Loturile pleacă as
tăzi la Viena.

UN NOU CONCURS 
DE PATINAJ ARTISTIC

Azi începe concursul de pati
naj artistic dotat cu „Cupa Di- 
namo“.

Iată programul complet: joi de 
la ora 15: exerciții impuse: vi
neri de la ora 15: exerciții im
puse; sîmbătă între orele 8—11 
și 15—17: figuri liber alese; du
minică între orele 8—10 și 
18—21: figuri liber alese. Între
cerile au loc pe patinoarul arti
ficial „23 August" din Capitală.

CONCURSURI DE SE
LECȚIE LA DINAMO 

între 30 martie și 30 aprilie clubul 
sportiv Dinamo București organizează 
concursuri de selecție la : atletism, 
baschet, box, canotaj, fotbal, gim
nastică, handbal, hochei, lupte, no
tație, rugbi, tir și volei. Pot lua 
parte tineri între 12 și 17 ani. La 
notație și gimnastică pot participa 
tineri și sub 12 ani.

Concursurile de selecție au loc în 
fiecare luni (ora 9—11 și 16—18) pe 
terenurile din parcul sportiv Dinamo, 
șos. Ștefan cel Mare nr. 9.

TINERI SI TINERE!
Porțile loturilor olimpice vă sînt 

deschise. Pregâtindu-vâ 
cu sîrguințâ, puteți sâ vă numărați 
printre participanții Jocurilor 

Olimpice de la Tokio!

JOI
PATINAJ. — 

*23 August", de 
„Cupa Dinamo* 
artistic (exerciții

VINERI
HANDBAL. — 

reasca, de la ora 7 dim. :

Unde
mergem?

Patinoarul 
la ora 15: 
la patinaj 
impuse).

Sala Flo-

jocuri în cadrul „Cupei Sfa
tului popular al Capitalei", 
pentru echipele școlilor spor
tive de elevi.

PATINAJ. —
„23 August", de 
„Cupa Dinamo", 
artistic (exerciții

Patinoarul 
la ora 15: 
la patinaj 

impuse).



LUPTE S'

PRIMA ETAPĂ
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

DE LUPTE CLASICE, SERIA A

Atitudini

Despre precizia paselor
LOVITURA 
e nedeaosâ

Orașele București, Reșița și Brașov 
fînt gazdele etapei inaugurale, de du
minică, a turului campionatului repu
blican de lupte pe echipe seria A. 
în Capitală, iubitorii acestui sport vor 
putea urmări în cuplaj întîlnirile din 
grupa întîi și a patra, în care vor 
evolua echipele Dinamo, Progresul 
Buc. și C.F.R. Timișoara, respectiv 
Steaua, Metalul și Siderurgistul Galați. 
Cu mult interes este așteptată evoluția 
echipei Progresul în compania forma
ției dinamoviste. Antrenorii de la Pro
gresul au selecționat în prima garni
tură o serie de elemente tinere, care 
vor evolua alături de luptători cu 
mai multă experiență ca Turturea, 
Alionescu, Popovici, Țăranu și Marti* 
nescu. De asemenea, printre sportivii 
•de la Steaua vor evolua M. Cristea, 
S. Popescu, 1. Gabor și Gh. Stoiciu, 
ultimii doi evidențiați cu prilejul Tur
neului speranțelor olimpice din acest 
an de la Budapesta. Fără îndoială, toa
te echipele se vor strădui să ofere 
meciuri atractive și de bun nivel teh
nic, deoarece luptătorii s-au pregătit 
temeinic în vederea deschiderii cam
pionatului și doresc să apară în fața 
publicului, după patru luni de absența, 
cu o comportare cit mai bună.

Deosebit de echilibrate vor fi me
ciurile din grupa de la Lugoj între 
C.S.M. Reșița și A.S.M. Lugoj, între 
care există și o mai veche întrecere 
pentru întîietate, iar la Brașov între 
Rapid și Uni o Satu Mare.

întîlnirile de la București vor avea 
loc în sala Dinamo cu începere de la 
ora 14,30.

Creșterea calitative a activității sportive de mase
(Urmare din pag. 1)

mase. Astfel, la întrecerile spartachia- 
delor de vară și de iarnă au luat star
tul 432.013 oameni ai muncii de la 
orașe și sate — eu peste 80.000 mai 
mulți decît în anul precedent. Acțiu
nile turistice au fost mai bine organi
zate, au devenit mai atractive pria 
programarea unor trasee noi, prin des
fășurarea cu acest prilej a unor inte
resante competiții sportive și au atras 
aproape 300.000 de partioipanți, ceea 
oe reprezintă — în comparație ca anul 
1962 — o dublare 
riști. în condițiile 
culturii întrecerile 
fășoară la sate au 
deosebită. La cele 
cultural-sportive
trenat au luat parte 162.000 de tineri, 
mulți dintre aceștia devenind apoi 
sportivi activi. Numărul asociațiilor 
sportive care organizează campionate 
interne a crescut la 532, mărindn-se în 
același timp și numărul ramurilor spor
tive la care sint organizate întreceri.

Atragerea unui număr sporit de oa
meni ai muncii pe terenurile de sport 
a constituit, pe de altă parte, un bun 
prilej de depistare a elementelor ta
lentate. Creșterea continuă a nivelu- 
■Inii întrecerilor sportive de mase — 
datorată considerentelor arătate mai 
sus — a permis tehnicienilor să facă 
o judicioasă selecție. Astfel, au luat 
ființă încă 131 de secții pe ramură de

a numărului de tu- 
colectivszării agri- 

sportive ce se des- 
căpătat o amploare 
1900 de 

organizate
duminici 
în anul

Un aliment ai tuturor anotimpurilor

Produsei in sortimente variate, 
nulitățile comerciale cu raioane de 

?«ntru consum la domiciliu se

se găsește de vînzare în cofetării și 
specialitate.
vinde în ambalaje speciale.

Șlut

Voleibalistele de la Știința Cluj au 
obținut duminică o frumoasă și cate
gorică victorie în Capitală, în dauna 
Științei București. O victorie datorată 
în primul rînd paselor distribuite cu 
precizie de principala conducătoare de 
joc a clujencelor, Maria Dima, alături 
de care a debutat promițător (pe post 
de ridicătoare, dar cu certe însușiri 
multilaterale) tînăra Maria Marcu. 

| Cheia promptitudinii, a eficacității ata
cului echipei oaspe (Ana Mocanu, Ma- 
rilena Cucu, Doina Biji, Irina Kepert) 
a constat tocmai în precizia ridică
toarelor. De altfel, aceasta a și consti
tuit una din explicațiile calmului cu 
care a acționat în genere Știința Cluj. 
La urma urmei — fără să avem pre
tenția a fi descoperit... piatra filoso- 

! fală — este vorba de liniștea pe care 
I cel mai bine ți-o asigură antrenamen- 
I tele temeinice.

Concluziile se impun de Ia sine pen
tru Știința București, ale cărei pase, al 
cărei joc a fost marcat puternic in par- 

| tida respectivă de nesiguranță, reflec- 
: tînd o insuficientă pregătire. In direc

ția aceasta îl sfătuim pe conducătorul 
tehnic al studentelor bucureștene, proî. 

' M. Rădueantt, să-și îndrepte atenția, și 
mai puțin spre arbitri, pe care uneori 
îi face vinovați de punctele pierdute 

î sau... necîștigate de echipa sa. ca de 
I pildă, în întîlairea cu Știința Cluj, în 
I care protestele la deciziile arbitrilor 
I D. Rădulescu și N. lonescu nu au fost

sport, care au fost afiliate la federa
țiile de specialitate, iar numărul spor
tivilor legitimați a crescut cu peste 
3.500. S-a creat deci posibilitatea an
grenării acestor sportivi într-o activi
tate calitativ superioară : campionate 
raionale și orășenești. Numărul sec
țiilor care au participat la aceste în
treceri a crescut la peste 700, iar al 
sportivilor la aproape 15 000. Trebuie 
remarcată aici munca comisiilor locale 
pe ramură de sport, a antrenorilor și 
instructorilor sportivi, care s-au ocu
pat de pregătirea sportivilor, de orga
nizarea întrecerilor la un nivel cali
tativ superior.

In mod firesc evoluția unui număr 
sporit de echipe și sportivi în activita
tea organizată ce se desfășoară în ca
drul campionatelor republicane, des
fășurarea unui proces inslructiv-edu- 
cativ bazat pe metode științifice și 
asigurarea unui cadru corespunzător 
competițiilor aia dus la mărirea numă
rului de sportivi clasificați. în anul 
1963 au obținut clasificare sportivă în 
regiunea Cluj 4 285 tineri și tinere, 
în acest fel numărul sportivilor cla
sificați se ridică acum la 12.524 dintre 
care 4 maeștri emeriți, 64 de maeștri 
ai sportului, 366 de categoria I, 1 431 
de categoria a II-a și 10 660 de cate
goria a IlI-a și juniori. Dintre aceștia 
au fost selecționați cei mai buni spor
tivi pentru participarea la campiona
tele republicane de categoriile A, B și C 
în care activează acum 48 de secții din

citeva proteste
cu nimic justificate. Aceasta nu în
seamnă însă, bineînțeles, că în cazul 
unor erori evidente ale arbitrilor vom 
fi de acord vreodată cu răbufnirile de 
protest ale antrenorilor și jucătorilor. 
Astfel, cu toate greșelile de arbitraj 
de la recentul meci masculin Olimpia 
București — Știința Brașov, care pe 
alocuri au nedreptățit formația brașo- 
veană, nu am aprobat nici o clipă iras- 
cibilitatea, ieșirile nervoase, „salturile" 
spre arbitri ale antrenorului Științei, 
prof. N. Boș. Dimpotrivă. Altele de- 
cît protestele, vociferările și incitarea 
publicului sint căile de apel prevăzute 
de regulament contra arbitrajelor ne
corespunzătoare !

Revenind la conducătorul tehnic al 
Științei București, o observație și o re
comandare în plus. Personal ne îndoim 
că în misiunea sa de orieniare, de 
corijare a jocului echipei, dacă va re
curge pentru aceasta în secundele taim- 
autului la răsteli, la țipete și la apos
trofarea jucătoarelor, va obține îmbu
nătățirea mișcării în teren și a pase
lor. Mai degrabă credem că el nu va 
reuși altceva decît să le transmită spor
tivelor propria-i nervozitate, care nu e 
de loc un bun sfătuitor. Poate că pro
fesorul N. Răducanu va găsi în arse
nalul cunoștințelor sale pedagogice me
tode ceva mai bune...

CONSTANTIN FAUR

plenară

tuturor 
tehnice

regiranea Cluj — cu 5 mai mult de
cît în anul precedent

Fără îndoială că în munca organelor 
și organizațiilor sportive din regiunea 
Cluj mai există încă numeroase la
cune, pe care partioipanții Ia 
sînt hotărîți să le lichideze.

Plenara a afirmat hotărîrea 
activiștilor sportivi, cadrelor 
și sportivilor din regiunea Cluj de a 
munci cu și mai multă însuflețire pen
tru a realiza cu prilejul Spartachiadei 
republicane rezultate și mai bune. Exis
tă toate premisele pentru ca activitatea 
sportivă să înregistreze ou prilejul 
Spartachiadei republicane un impor
tant salt calitativ. Entuziaștii activiști 
ai mișcării noastre sportive, antrenorii 
și tehnicienii, sportivii sînt hotărîți să 
obțină în cinstea celei de a XX-a ani
versări a eliberării patriei succese în
semnate.

IMAGINI CLARE, DE BUNA CALITATE 
OBȚINEȚI FOLOSIND FILMELE ȘI ROLL
FILM ELE «ISOPANCHROM — URSS 

DE 17/10 DIN CU GRANULATIE 
FINĂ ȘI CU O LATITUDINE DE EXPUNERE 
MARE ȘI DE 2 1/1 0 DIN CARE PERMITE 
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎN CONDIȚII DE ILU
MINARE SLABĂ SAU ! A LUMINA ARTIFI
CIALĂ.

Bețe-n roate!
Șt la Onești fotbalul este spor

tul nr. 1, dar trebuie să știți că 
și handbalul este la mare preț în 
acest oraș muncitoresc. Aproape in 
toate întreprinderile și instituțiile, 
în școli, există echipe de handbal 
și... suporteri entuziaști ai acestui 
frumos sport.

O dată cu creșterea numărului 
de echipe, cu întrecerile oficiale și 
amicale care s-au angajat intre ele, 
firește s-a simțit nevoia unui nu
măr corespunzător de cadre teh
nice. instructori și arbitri. Și iată 

— Aho ! Aho ! Măi frați ! Ne dați carnetele, ori nu ne dați I Din '62 
așteptăm, îmbătrînim și tot oftăm !

Desen de Neagu RăduTesea 

in cadrul unei festivități au fost 
anunțați că au primit clasificarea 
de arbitri de categoria a IlI-a și li 
s-au făcut urări pentru... o categorie 
mai înaltă, cit mai curind cu pu
tință.

Oneștii aveau acum încă 23 de 
arbitri de handbal. Aveau, este un 
fel de a spune, fiindcă nu i-au avut 
mei atunci și nu-i are nici in 
prezent. De ce 2 Fiindcă nu li s-a 
dat țidtdă la mină și fără ea n-ai 
cum să dovedești că ești arbitru. 
După multă așteptare, oamenii s-au 
adresat forurilor de resort. Primul 
demers, cum era și normal, l-au 
făcut la comisia regională de spe
cialitate. care, pe motiv că - rit 
prea mulți, a zis că trebuie să-i 
mai treacă o dată prin sită. Cu alte 
cuvinte să-i reexamineze. Și, in 
aprilie 1963, a avut loc ug al 
doilea examen practic. Dar, parcă 
spre neemut unor tovarăși din co
misia regională, iar au reușit toții 
De data aceasta, este clar: tre
buiau să vină și mult doritele car
nete care să ateste 
arbitri.

Dar, după citeva 
carnetelor a venit o 
oarecum confidențială. Se ridica din 
nou problema că sint prea 
arbitri de handbal — mai 
chiar decit la Bacău — și că 
nimerit să-i mai... cearnă o

zi — prin toamna luică, într-o
'62 — Consiliul orășenesc UCFS 
a dat de veste că se organizează 
un curs de arbitri de handbal. 
Și n-a fost nevoie să spună de 
două ori lucrul acesta. Cit ai clipi 
din ochi, vorba aceea, s-au și în
scris 30 de persoane.

Cele trei luni de „școală" au tre
cut ca trei zile și, cu firească emo
ție, „elevii" s-au prezentat la exa
men. La cel teoretic. 23 dintre ei 
au știut „materia" ca pe apă și 
au făcut astfel pasul spre exame
nul practic. Și, pentru ca nu cum
va să zică vreunul că aceste exa
mene au fost mai mult formale, că 
la Onești se primește fără bătaie 
de cap un carnet de arbitru, s-a 
luat hotărîrea ca examenul practic 
să aibă loc în fața unei comisii exi
gente, iar candidații să arate ce 
știu conducind întîlnirile din cadrul 

etapei regionale a campionatului 
republican școlar.

Greu examen. Arbitrii urmăreau 
cu atenție fazele de joc, dar, deh, 
mai trăgeau cu coada ochiului și 
spre marginea terenului, unde se 
aflau membrii comisiei de exami
nare, in frunte cu too. D. Dumitru, 
vicepreședinte al Consiliului regio
nal Bacău. La sfîrșital jocurilor, 
cei 23 de „cavaleri ai fluierului" 
au fost felicitați, li s-a spus că au 
luat examenul cu „foarte bine" și 
că... pot trece la treabă. De altfel.

calitatea lor de

luni, în locul 
nouă... adresă.

mulți 
multi 
ar fi 
dată.

Și iată-i pentru a treia oară pe 
cei 23 de arbitri din Onești in fața 
marelui... colocviu. Cu aceleași emo
ții ca la început. Poate chiar mai 
mari. La ora 17 trebuia să 'în
ceapă examenul. Dar delegatul Con-' 
siliului regional UCFS se lăsa aș
teptat. Arbitrii, răbdători, l-au aș
teptat ptnă la ora 20 și îl așteaptă 
și in ziua de astăzi, fiindcă repre
zentantul regiunii nu și-a mai fă
cut apariția...

Federația romînă de handbal nu 
trebuie să stea cu miinile în sin. 
Este și de neînțeles faptul că în 
vreme ce se depun, eforturi de către 
atiția activiști UCFS pentru a se 
spori numărul cadrelor tehnice vo
luntare, tovarășii de la Bacău se... 
plîng că au prea multi arbitri ia 
Onești. Trăirăm s-o auzim și pe 
asta!

Cit privește obișnuitul stagiu — 
ce să mai spunem — bieții arbitri 
l-au făcut cu prisosință. Doi ani 
au trecut ptnă acum 1 poate vor 
mai trece și alții ?

JACK BER AR IU 
VAS1LE GODESCU ~

(după o corespondență trimisă 
de R< xt ic a Mateesc u)



In campionatul categoriei G

LIDERII CELOR 4 SERII AU PIERDUT 7 PUNCTE DIN... 8 POSIBILE
Azi încep finalele campionatelor republicans 

de juniori
S-a reluat „lupta" și în cele 4 serii ale campionatului categoriei C. Ca și în întrecerea echipelor de categorie se

cundă, și aici liderii au „pășit cu stîngul" în această primă etapă a returului. Trei dintre ei. Laminorul Brăila
(seria est), Pandurii Tg. Jiu (seria vest) și Recolta Caret (seria nord) au pierdut ambele puncte puse

în joc, în timp ce C.F.R. Roșiori, liderul seriei sud, a trebuit să se mulțumească cu un rezultat de egalitate,
pierzînd primul punct pe teren propriu.

Este drept, Laminorul Brăila și G. F. R. Roșiori își păstrează mai departe pozițiile de fruntașe în clasa
ment, dar duminica viitoare ele vor primi noi asalturi din partea unor formații care s-au apropiat de... șefie. 
Astfel, Laminorul Brăila va primi replica echipei Dinamo Suceava, clasată pe locul doi, la egalitate de puncte, 
G. F. R. Roșiori va avea și ea o sarcină dificilă în jocul pe care-1 dispută, în deplasare, cu Victoria Giurgiu. Sin
gurul lider detronat duminica trecută este echipa Pandurii Tg. Jiu. Ea întîlnește duminică acasă pe formația 
Metalul T. Severin, care i-a luat, deocomdată șefia.

Revenind însă la jocurile primei etape a returului, nu putem trece cu vederea slabul nivel tehnic al unor 
partide: Fruetexport Focșani — Petrolul Moinești (seria est), Metalurgistul Baia'Mare — Minerul Baia Sprie, Unirea 
Dej — Faianța Sighișoara (seria nord). Electrica Fieni —Portul Constanța (seria sud). O evoluție ștearsă au 
avut-o în special, Rulmentul Bîrlad (seria est) și Tehnometal București (seria sud), care au pierdut la scor me
ciurile susținute cu Fk roșie Tecuci și — respectiv — Electrica Constanța.

Intr-o categorie aparte intră echipele AÎuscelul Cîmpulung și Victoria Giurgiu, care s-au întîlnit în cadrul 
seriei sud. Iregularitățile semnalate în timpul jocului, atitudinile nesportive, au continuat — se pare — și după 
fluierul final, sub ochii nepăsători ai organizatorilor și ai antrenorului.

• DUMINICĂ ARE LOC „CUPA F.R.S.B." « REZULTATELE CONCURSU
RILOR DISPUTATE LA RIȘNOV Șl ÎN FĂGĂRAȘ

SERIA EST
MOLDOVA IAȘI—LAMINORUL BRAI- 

LA (3—1). Ieșenii și-au dovedit superio
ritatea în fața liderului seriei, printr-un 
joc mai bine orientat și de mai bună 
calitate. Au marcat : Chirilă (min. 33), 
Aii (min. 46) și Cojocaru (min. 89) pen
tru învingători. Adam (min. 14) pentru 
învinși. (Gh. VasiUu-coresp.).

METALOSPORT GALAȚI — RAPID 
MIZIL (2—0). Localnicii au obținut o 
victorie pe deplin meritată, la capătul 
unei partide spectaculoase. Cele două 
puncte au fost înscrise de Leca (min. 
23 si 70). (V. ștefănescu-coresp.)-

DINAMO SUCEAVA — UNIREA BO
TOȘANI (1—0). Jocul s-a desfășurat pe 
un teren desfundat. Dinamoviștii au 
atacat mai mult, în special în repriza 
I Și au reușit să cîștige prin golul mar
cat de Lavric (min. 13) din 11 m. (R. 
MVîiteanu-coresp.).

Textila buhuși—chimia onești 
(2—0). Textiliștii au dominat majoritatea 
timpului, au atacat mai organizat și au 
învins prin golurile înscrise de Popa 
(min. 70) și Blitz (min. 87). (I. Vieru- 
coresp.).

ÎXUCTEXPORT FOCȘANI _ PETRO
LUL moinești (1—0). Meci de uzură. 
Ambele echipe au luptat din răsputeri 
pentru victorie. Unicul gol al partidei 
a fost marcat de Dragu (min. 42). (S. 
Solomonovici -coresp.).

FL. ROȘIE TECUCI — RULMENTUL 
BIRLAD (6—0). Echipa gazdă, în ver
vă deosebită, s-a impus printr-un joc 
tehnic, bine orientat din punct de ve

Fază din meciul Dinamo Victoria — Progresul Alexandria.
dere tactic. Neașteptat de slab s-a 
comportat formația din Bîrlad. Au în
scris : Lehdduș (min. 22), Udriș (min. 
41), zac (min. 59 și 84) și Istrate (min. 
75 și 82). (C. Filițâ-coresp.)

SERIA VEST
SIDERURG1STUL HUNEDOARA—PAN. 

DURII TG. JIU (4—1). Hunedorenli au 
cîștigat mai ușor decît arată scorul. 
Oaspeții s-au prezentat slab pregătiți, 
în special la capitolul tehnică. Au 
asistat 7000 de spectatori. Golurile au 
fost înscrise de Covaci (min. 14 și 44), 
Vasiu (min. 77 din 11 m) și Humelnicu 
(min. SI) pentru Siderurgistul, respec
tiv, Băloi (min. 10). în min. 81 jucătorii 
Covaci și Molnar (amîndoi de la Si
derurgistul) au fost eliminați pentru a- 
titudine nesportivă. (Voicu Albu-coresp).

METALUL TR. SEVERIN—TRACTO
RUL CORABIA (1—0). Partida s-a re
dus la o îndîrjită luptă între înaintarea 
Metalului și apărarea Tractorului (ra
port de corner e 8—1 pentru Metalul). 
Foarte bună a fost comportarea. porta-

ȘTIRI, REZULTATE
fB) Ieri după-amiază, pe stadionul 

Republicii, lotul olimpic a susținut un 
joc de antrenament în compania echi
pei Poiana Cîmpina din categoria B. 
Scor final : 5—0 (3—0) pentru selecțio- 
nabili. Au înscris : Voinea (3), N. Geor
gescu și Petru Emil.

Lotul olimpic a aliniat formația : 
□ateu — M. Georgescu, Petescu, Nun- 
iveiller III, Ivan — Petru Emil, N. 
Georgescu — PîrcăLab., FI. Voinea, Sasu, 
Elaidu.

e Tot ieri Progresul a avut ca par
tener de antrenament formația de ca
tegorie orășenească Vulcan, pe care a 

rului oaspeților, Spingel, care a fă
cut toate eforturile ca scorul să nu ia 
proporții. Singurul gol al partidei a 
fost realizat de Jimboreanu (min. 89). 
(Gh. Manafu-coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA—C.F.R. 
ARAD (4—0). Un meci spectaculos in 
care fotbaliștii de la Electroputere au 
colaborat rodnic și jucînd cu mult elan, 
tehnic, au reușit să înscrie de patru 
ori: Marin (min. 30). Rașcu (min. 44 și 
57) și Păunescu (min. 60). (R. Șulț-
coresp.).

MINERUL DEVA — ELECTROMOTOR 
TIMIȘOARA (1—1). Au marcat : Ben- 
dean (min. 76) pentru Minerul și Sus- 
lariuc (min. 82 autogol), (i. Simion- 
coresp.).

VICTORIA CĂLAN — TEBA ARAD 
(3—1), Au înscris : Ujfalusi (min. 66), 
Cunenco (min. 73) și Călin (min. 88) pen
tru Victoria, respectiv Hișchozi (min. 
35). (A. Tuza-coresp.).

SERIA NORD
RECOLTA CĂREI — SODA OCNA MUREȘ 

(1—2). Echipa oaspe a jucat cu multă vo
ință, s-a descurcat mai bine pe gazonul 
alunecos, obținînd o victorie surprinzătoa
re, dar pe deplin meritată. Recolta a avut 
un atac ineficace, care a abuzat de pase 
laterale. Autorii celor trei goluri : Nistor 
(min. 37), Muieșan II (min. 68) și, respectiv. 
Pet II (min. 82). (E. Heiman — coresp.).

METROM BRAȘOV — TEXTILA SF. GHEOR- 
GHE (3—1). Gazdele au obținut victoria da
torita superiorității lor din repriza secundă, 
concretizată prin cele trei goluri înscrise 
în ordine de Sima, Mileșan și Frîncu.

Unicul gol al oaspeților a fost marcat de 
Csosz în ultimul minut al primei reprize. 
(V. Secăreanu — coresp.).

MINERUL BIHOR — GLORIA BISTRIȚA 
(1—3). Fotbaliștii oaspeți au obținut o vic
torie meritată, demonstrind o pregătire su
perioară. Minerul a practicat un fotbal 
lipsit de orizont, încîlcit. Ce4 mai eficace 
jucător de la Gloria a fost Ciocan, care a 
marcat toate golurile echipei sale (min. 20. 
70 și 89). A redus din scor Dinu (min. 31). 
(M. Domitian — coresp.).

CHIMICA TÎRNAVENI — RAPID TG. MU
REȘ (0—1). Gazdele au dominai, dar nu 
au reușit să-și concretizeze ocaziile avute. 
Unicul gol al partidei a fost înscris în min. 
63 de Senteri. (I. Hasașiu — coresp.).

METALURGISTUL BAIA MARE — MINERUL 
BAIA SPRIE (0—2). Derbiul local a prile
juit un joc nervos, de slab nivel tehnic. 
Oaspeții au cîștigat prin golurile marcate 
de Balaș (min. 24) șî Schnakovski II (min. 
40). De menționat că jucătorul băimărean 
Bognovschi a fost eliminat de pe teren (min. 
32) pentru lovirea intenționată a adversa
rului. Metalurgistul a ratat o lovitură de Ia 
11 nx în min. 31. (V. Săsaranu — coresp. 
reg.).

întrecut-o cu 5—0 (3—0). Golurile a.u
fost înscris de M. Voinea (2), Stoices- 
cu, Baboie și Ciucă. (Nicolae D. Nico- 
lae-coresp.).
• Cuplaj azi în Giulești. La orele 

14.15 Rapid întîlnește echipa Ascenso
rul, iar la ora 16 este programată o în- 
tîlnire de verificare între două echipe 
— A și B — alcătuite din jucători ai 
lotului de tineret. Din echipa A fac 
parte, printre alții, Haidu (Steagul roșu), 
Lupescu, Grăjdeanu, Iancu, Năsturescu, 
Dumitriu II, Pavlovici, iar din echipa 
B, Weichelt, Jamaisctii. Sorin Avram, 
Frățiiă ele.

UNIREA DEJ — FAIANȚA SIGHIȘOARA 
(1—1). Meci de nivel tehnic scăzut, care i-a 
nemulțumit pe cei peste 2600 de specta
tori. Faianța a luptat din răsputeri pentru 
a scoate un rezultat cît mai bun. De sem
nalat unele durități ale jucătorilor din Si
ghișoara. Extrema dreaptă de la gazde. 
Dumbravă, a fost lovit și a părăsit terenul 
in min. 35. Infracțiunea a rămas nesanc- 
țîonată de arbitrul Soos (Tg. Mureș). Au 
înscris : Sîntioan (Faianța) in min. 20 și 
Mardan (Unirea) in min. 23 din 11 m- 
(A. Contrai — coresp.).

SERIA SUD
C.F.R. ROȘIORI — FLACARA ROȘIE BUCU- 

REȘTI (0—0). Liderul seriei a pierdut primul 
punct pe teren propriu. Linia de atac a 
gazdelor n-a putut trece decît rareori de 
apărarea supranumerică, dar bine organi
zată a oaspeților. In min. 23 și 40 localnicii 
au ratat două ocazii prin Dinu și Leahevici- 
(T. Negulescu — coresp.).

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL ALEXANDRIA (2—1). . Desfășurînd 
un joc combinativ, cu acțiuni purtate pe 
extreme, dinamoviștii au întrecui un adver
sar incomod, venit Ia București cu vădită 
intenție de a „ciupi* un punct. Autorii go
lurilor : Nuțu (min. 26) și Ciuleanu (min. 
75) de la învingători și Lalu (min. 65) de 
la oaspeți. (A. Zamfîrescu — coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — VICTORIA 
GIURGIU (1—1). Terenul greu, noroios, i-a 
supus pe jucători la eforturi. Echipele au 
dovedit însă o bună pregătire fizică. Din 
păcate însă unii jucători au comis o serie 
de neregularități. Au înscris : Dumitrescu 
(min. 33) pentru Muscelul și Grozea (min. 
72) pentru Victoria. (V. Popescu — coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI (5—1). După o repriză egală. 
Electrica se impune în cea de a doua, 
reușind să fructifice 5 din acțiunile ofensive 
organizate de linia de atac. Au marcat : 
Suliman (min. 58), Zabum (min. @2), Docoș 
(min. 63 și 80). Stîncan (min. 82 autogol) 
pentru Electrica și Contardo (min. 77 din 
11 m ) pentru Tehnometal. (E. Poke — 
coresp.).

ELECTRICA FIENI — PORTUL CONSTANȚA 
(4—1). Jocul nu s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic. Electrica a atacat mai susținut și 
a obținut o victorie meritată. Punctele au 
fost înscrise de Podină (min. 16 și 83), 
Drugă (min. 29), Hrecșoiu (min. 68 din 11 
m) pentru învingători, respectiv Șeitan 
(min. 44) (A. Gheorghe — coresp.).

METALUL PITEȘTI — UNIREA RACARI 
(1—0). Ambele formații s-au prezentat bine 
pregătite din punct de vedere fizic și teh
nic. Primele. 45 minute au aparținut gazde
lor, care au ratat însă o serie de ocazii. 
Golul victoriei a fost înscris în min. 75, 
cu capul, în urma unui corner, de Zimmer. 
(I. Udxescu — coresp.).

64750 LEI LA CATEGORIA A Il-a LA PRONOEXPRES
După cum se știe, la concursul 

Pronoexpres nr. 12 din 18 martie au 
fost omologate două premii de cate
goria a li-a, fiecărei variante reve- 
nindu-i un premiu în valoare de 39 750 
lei.

Conform regulamentului, în lipsa 
unui premiu de categoria I, se acordă 
un premiu excepțional în valoare de 
25 000 lei unei variante de categoria 
a Il-a prin tragere la sorți. Această 
sumă se preia din fondul categoriei 1, 
iar restul fondului se reportează la 
aceeași categorie a concursului ur
mător.

Rezultă, deci, că la concursul Prono
expres nr. 12 din 18 martie, una din 
cele două variante, prin tragere la 
sorți, a mai obținut și premiul excep
țional de 25 000 lei, valoarea totală 
a premiului fiind de 64.750 lei.

In plus, concursul Pronoexpres nr. 13 
a cărui tragere a avut loc ieri, a be
neficiat și de un report de 93 888 lei 
la categoria 1.

Așa cum am mai anunțat, începînd 
cu concursul Pronoexpres nr. 13 din 
25 martie 1964, tragerea Loto Central 
din 27 martie 1964 și concursul Pro
nosport nr. 13 din 29 martie 1964, 
plata premiilor în Capitală se va face 
prin casierii Loto Pronosport care vor 
funcționa în cadrul unor agenții proprii 
de vînzare.

Lista casieriilor Loto Pronosport o 
puteți găsi în „Programul Loto Pro
nosport" nr. 12 de marți 24 martie, 
precum și la toate agențiile Loto Pro
nosport din Capitală.

Tragerea concursului SPORTEXPRES 
trimestrul 1/1964 la care se oferă peste 
34 000 de cîștiguri în obiecte și bani 
în valoare totală de 4 500 000 lei. are 
toc duminică 29 martie la Ploiești.

DE AZI pînă duminică, 
pârtiile Postăvarului găz
duiesc finalele campio
natelor republicane ia 
probe alpine pentru ju
niori și junioare. La în
treceri vor participa 
schiorii calificați în urma 
fazelor anterioare ale cam
pionatelor, precum și o se
rie de talentați tineri, e- 
vidențiați cu prilejul con
cursurilor disputate în a- 
cest sezon. Probele de sla
lom special, slalom uriaș 
și coborîre vor avea loc 
pe Sulinar și în Kantzer.

DU MI NIC A dimineață, 
cei mai buni fondiști ai 
țării Iși vor disputa la 
Fundata tradiționala com
petiție „Cupa F.R.S.B.". 
Vor avea loc curse la 10 
km seniori și 5 km se
nioare.

TIMPUL favorabil și 
zăpada bună au permis 
desfășurarea unui reușit 
concurs de sărituri, orga
nizat pe trambulina de 
la Rișnov la care au par
ticipat schiori de la Di 
namo. Tractorul Brașov 
și Tînărul dinamovist 
Rișnov. Le seniori, primul 
loc a revenit lui N. Do- 
robanțu (Tînărul dinamovist), urmat
de 1. Ciugudeanu (Dinamo). La ju
niori, victoria a revenit lui A. do- 
deanu (Dinamo), urmat de colegul său 
de club N. Atexe. (GH. CORCODEL- 
coresp.).

TRADIȚIONALA competiție „Cupa 
Valea Simbetei". organizată de consi
liul orășenesc UCFS Făgăraș, a sirius

BASCHET

Buletinul campionatelor
• Robert Țedula, pivotul Științei 

Tg. Mureș, se distanțează în clasamen
tul coșgeterilor. După 15 etape el to
talizează 391 p, fiind urmat de: 2. 11. 
Demian 317 p / 3. A. Savu 306 p: 4—5 
A. Novacek și P. Dumitrescu 304 pi 
6. N. Viciu 259 pi 7. 0. Teodoru 23'1 
pi 8—9. Gh. Hofman și R. Popovici 
230 pt 10. N. Ionescu 228 pi 11. A. 
Balint 225 pi 12. Cr. Popescu 209 p.

In întrecerea feminină, cu două eta
pe înainte de sjîrșitul returului, șefia

In fruntea listei de cîștiguri se află 
30 de autoturisme, 90 de excursii in 
U.R.S.S., motociclete și alte premii 
de valoare.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 13 din 25 martie a.c., au fost extrase 
din urnă următoarele numere : 31 18 15 29 
1 33. Numere de rezervă : 46 47. Premii 
suplimentare : 26 37 24 8 16. Fond de
premii : 706.497 lei.

In urma tragerii la sorți a variantelor 
cîștigătoare la categoria a Il-a de la ul
timul concurs, premiul suplimentar în va-, 
loare de 25.000 lei a revenit participantului 
Alexandru Zamfir din București care totali
zează astfel un cîștig de 64.750 lei.

LOTO CENTRAL

Premiile întregi și sferturi de la tragerea 
Loto-Central din 20 martie 1964.

Premiul suplimentar I : 2 variante întregi 
a 61.680 lei și 3 variante sfert a 15.420 lei; 
Premiul suplimentar II : 7 variante întregi 
a 1.627 lei șl 14 variante sfert a 406 lei ; 
Categoria I : 8 variante întregi a 7.229 lei 
și 20 variante sfert 1.807 lei ; Categoria a 
Il-a : 44 variante a 1.670 lei și 49 variante 
a 417 lei ; Categoria a III-a : 28 variante 
a 2.489 lei și 39 variante a 622 lei ; Cate
goria a IV-a : 72 variante a 1.056 lei și 68 
variante a 264 lei ; Categoria a V-a : 118 
variante a 621 lei și 133 variante a 
155 lei ; Categoria a Vl-a ; 83 variante
a 826 lei și 123 variante a 206 lei ; 
Categoria a Vil-a : 288 variante a 246 lei 
și 372 variante a 61 lei ; Categoria a 
VlII-a : 291 variante a 253 lei și 317 va
riante a 63 lei.

Premiile suplimentare I au fost obținute 
de : Turiceanu Elena din București și Ro
man Ion din Dej regiunea Cluj.

Rubrică redactată de Loto-Proaosport.

Eviden(iat cu prilejul campionatelor republicana 
școlare, Ion Cișmașu (S.S.E. Predeal) va participa 

la finalele campionatelor de juniori.

la startul probelor 36 de concurent! 
din 8 asociații sportive. Zăpada ex
celentă și buna organizare au contri
buit la reușita întrecerilor, lată aș- 
tigătorii probelor: A. Wolf (slalom 
uriaș și coborîre seniori). Radu Za- 
vazal (slalom special seniori), inge 
Adlef (toate cele trei probe la senioa
re). (BUCUR STOICIU-coresp.).

continuă să fie deținută de Dorina Su- 
lirnari cu 321 p. Pe locurile următoare: 
2. A Racovitâ 308 p, 3. H. Spiridon 
295 p. 4. O. Simon 248 p, 5. M. Wag
ner 236 p. 6. M. Eckert 228 p, 7. E. 
Ferenc2 223 p. 8. E. Demeter 209 p, 
9. M. Godri 208 p. 10. R. Varga 198 
p. 11—12. V. Niculescu și E. lua- 
novici 192 p.

• In partida cu Rapid, baschetba- 
liștii de la Dinamo București au avut 
procentaje superioare adversarilor, ații 
la aruncările din acțiune, cît și la re
cuperările de la panou. In schimb, 
dinamoviștii au pierdut în acest meci 
nu mai puțin de 16 pase și au comis 
13 greșeli tehnice, deci în total 29 de 
acțiuni ratate cu ușurință. Cit de mult 
au contat aceste 29 de acțiuni intr-un 
meci pierdut doar la 4 puncte diferen
ță este lesne de înțeles. Concluzia: 
lipsa de concentrare și atenție poale 
fi de multe ori decisivă într-o partidi 
echilibrată.

• Duminică este programată in Ca
pitală o nouă înlllnire importantă din 
campionatul masculin: STEAUA — 
DINAMO BUCUREȘTI.

• Mîine, la ora 19, va avea loc la 
sediul consiliului orășenesc UCFS co
locviul lunar al arbitrilor din Capitală.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul interbucureșteaa 

de fotbal STEAUA — RAPID și PRO
GRESUL — DINAMO, din 29.1II.a.c.. 
de pe stadionul „23 August", biletele 
s-au pus în vînzare la casele din str. 
Ion Vidu, agenția Pronosport, calea 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A., b<L 
6 Martie, stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Giulești.

Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport vînd și bilete pentru gala de 
box din 28.111. de la sala Floreasca, 
la care participă boxeri din lotul o- 
limpic și boxeri evidențiați in turneele 
pe categorii.

Pentru a evita pierderile de timp și 
aglomerațiile din ultimele zile de .a 
casele de bilete, publicul spectator este 
invitat să-și procure din vreme bile
tele prin difuzorii voluntari din aso
ciațiile sportive sau direct de la case.e 
sus-indicate.

® Patinoarul artificial este deschis 
pentru patinaj public astăzi și simbătă 
intre orele 17—19 și duminică intre 
orele 10—13 și 15—17.



Miine, la Budapesta,'

START IN CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCRIMĂ PENTRU TINERET

PREGĂTIRI
PREGĂTIRILE 

SOVIETICI

OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE
LUPTĂTORILOR
ȘI 1TAI.IENJ

’• CALEIDOSCOP’

Egon Ileninnger a egalat pro- 
său recoid european în proba de

tonii
priul
100 m bras realizînd timpul de 1:09,0.

BUDAPESTA 25 (prin telrfon de la 
trimisul nostru special TIBER! U 
ST AMA).

incepînd de miine, capitala R.P. Un
gare va găzdui campionatele mondiale 
de scrimă rezervate tineretului. între
cerea va reuni 230 de trăgători din 29 
de țări, printre care U.R.S.S., Austria, 
R.P. Polonă, RJP. Română, italia, R.P. 
Ungară, Suedia, R.D. Germană, Fran
ța, Cuba, Brazilia, Anglia, R.S.F. Iu
goslavia, R.F. Germană, Luxemburg, 
Belgia etc.

După o călătorie plăcută de două ore 
și jumătate cu avionul, delegația spor

tivilor romîni pentru „mondiale" a sosit 
la Budapesta. Din delegație fac parte 
floretistele Marina Stanca, Ecaterina 
lencic și Ileana Ghiulai, îloretiștii Mi
hai Tiu și Zeno Bejan, spadasinul Lau- 
rențiu Ionesou și sabrerul Ion Lăudoiu.

La ora cînd telefonez au sosit toate 
delegațiile înscrise în competiție. Prin
tre concurenți figurează trăgători cu- 
noscuți ca francezii Brodin și Revenu, 
floretistele maghiare Tamasdi, Simonfi 
și Bobiș, sportivul sovietic Simonov.

Campionatele mondiale încep vineri 
dimineața cu proba de floretă băieți.

Echipa de lupte clasice a R.S.F.S. 
Ruse a întîlnîit în orașul Savona se
lecționata olimpică a Italiei pe care 
a învins-o cu scorul de 6—2. La cat. 
muscă, Fabra și Karavaev au termi
nat la egalitate. In cadrul categoriei 
pană, Vîrupaiev l-a învins la puncte 
pe Roncarati. La egalitate s-a termi
nat meciul dintre „mijlocii" Bulga- 
relli și Parhomenco. Singura victorie 
italiană a fost obținută de „ușorul" 
Benedetti în tata lui Nikiforov.

★

în orașul Graz din Austria, 
câștigat de polonezul Krudlik 
totalizat 6 victorii. El a dispus 
meci de baraj de coechipierii

RECORD EUROPEAN EGALAT 
LA NATATIE

Aii, inccpc Turneul ILE.F.A
Cu prilejul campionatelor de natație 

ale R.D. Germane, care se desfășoară 
la Leipzig în bazin acoperit, înotă-

• Turneul preolimpic de floretă, des
fășurat 
a fost 
care a 
intr-un
săi Wojda și Rozycky.

• La Londra, în concursul de spadă 
pentru „Cupa Martini", scrimerul ma
ghiar Zoltan Nemere l-a întrecut în 
finală cu 8—4 pe italianul Delfino.
• Atletul Murray Halberg din Noua 

Zeelandă, campion olimpic în proba 
de 5000 
al țării 
realizînd 
corectat

m, a stabilit un nou record 
sale pe distanța de 6 mile, 
timpul de 27:32,8. El a 

cu 9,4 recordul anterior.

OMMEN. 25 (prin telefon). Am 
ajuns cu bine în Olanda, țara care anul 
acesta găzduiește cea de a XVII-a edi
ție a Turneului U.E.F.A.

După cum se știe, noi facem parte 
din seria a 8-ă împreună cu Austria și 
Irlanda de Nord. Primul nostru adver
sar este echipa Austriei pe care o în
tâlnim joi. Meciul are loc în localitatea 
Leeuwarden și va fi condus de arbitrul 
italian Rigâtto. Partida se dispută în 
nocturnă cu începere de la ora 20 
(ora locală).

Miercuri, tinerii noștri fotbaliști au 
făcut un ușor antrenament de menți
nere a pregătirii fizice. Juniorii romîni 
sînt botăriți să facă totul pentru a avea 
o comportare cît mai frumoasă în a- 
ceastă competiție. Antrenorii N. Petres-

O nouă întrecere
a cicliștilor fondiști
lori d*ipă-amia®ă * avut loe p« șo- 

•rau« București — Ploiești nu nou fon
em de pregătire la cartau luat parte 
alături de ©icJiști romîni și lotul de 
alergători al R.S. Cehoslovace ©are se 
pregătește pentru „Cursa Păcii". De 
această dată s-a desfășurat o întrece
re individuală contra-eronomețru .pe 
distanța de 30 km cu pauze la fiecare 
5 km. Concursul a constituit un bun 
prilej de pregătire ți de verificare a 
gradului de antrenament ăl cicliștilor 
noștri și al celor din R.S. Cehoslovacă. 
După cum am putut constata, în timpul 
deefășurării întrecerii, cea mai mare 
parte dintre concurenți s-au străduit să 
realizeze sarcinile programului de pre
gătire prevăzute pentru acest concurs.

lată clasamentul concursului : 1. Volf 
(BSC) 43:47 ; 2. Smolik (RSC) 44:42; 
B. Konecny (RSC) 44:54 ; 4. Dolezel 
(BSC) 44:57 ; 5. Hasman (RSC) 45:04; 
6. Heller (RSC) 45:52 ; 7. Leseticky 
.(BSC) 46:04 ; 8. Gh. Neagoe (Steaua) 
46:07; 9. Peaek (RSC) 46:11 ; 10. Gh. 
Ciobani (Voința Ploiești) 46:18; 11. 
laaezo (RSC) 46:28; 12. Ion Braham 
(Voința București) 46:36 ; 13. Gh. Ra
dulescu (Olimpia) 46:37; 14. Scbejbal 
(RSC) 46:47; 15. A. Șelaru (Dinamo) 
48:01. La concurs n-au luat parte aler
gătorii din lotul olimpic al R.P. Ro
mine, precum și prima echipă a țării.

Clubul sportiv Gloria organizează 
«fuminică dimineață o cursă de fond 
pe șoseaua Buftea. Proba seniorilor va 
măsura 80 km.

cu și Fr. Zavoda vor alcătui echipa din 
următorul lot : M. Constantinescu, Cu- 
nuț-portari, Popa, Nicolae, Alecu, De- 
leanu, Tîmpănar-fundași, C. Dinu, Pes- 
caru-mijlocași, Plugarii, Necula, Ne
grea, 1. Mureșan, Nunweiller VI, Pa
nici, D. Ene-înaintași.

Organizatorii turneului ne-au pus la 
îndemînă programul complet al jocuri
lor. Joi, se dispută următoarele partide: 
seria 1: Spania—Belgia la Utrecht; se
ria a 2-a: Turcia—Luxemburg la Vo- 
lendam ; seria a 3-a: Italia—Portugalia 
la Eindhoven ; seria a 4-a : Cehoslova
cia—Bulgaria la Haga; seria a 5-a: 
R.F. Germană—Suedia la Enschede; se
ria a 6-a: Elveția—Scoția la Deventer; 
seria a 7-a: Anglia—Polonia la Breda.

Sîmbătă 28 martie echipa învinsă din 
partida Romînia—Austria va primi re
plica formației Irlandei de Nord, în ora
șul Veendam. La 30 martie, la Gronin
gen, învingătoarea meciului Romînia — 
Austria va juca cu Irlanda de Nord. 
Echipa cîștigătoare din seria a 8-a va 
juca la 1 aprilie în sferturile de finală 
la Rotterdam cu cîștigătoarea seriei a 
7-a. Semifinalele se vor disputa la 3 
aprilie, iar finala la 5 aprilie în orașul 
Amsterdam.

Tn vederea acestui eveniment fotbalis
tic al sezonului de primăvară, federația 
olandeză de fotbal, care cu acest pri
lej își sărbătorește a 75-a aniversare, 
a făcut intense pregătiri. G bună parte 
din jocuri vor fi transmise la radio și 
televizate.

FOTBAL
SEMIFINALELE

IN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI" ȘI „CUPA CUPELOR"
Marți la Amsterdam a fost alcătuit 

programul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" și „Cupei cupelor" 
la fotbal. In „Cupa campionilor euro
peni" se vor desfășura următoarele 
meciuri: F.C. Ziirich — Real Madrid 
(22 aprilie la Zurich și 29 aprilie sau 
6 mai la Madrid); Borussia Dortmund
— Internazionale Milano (15 aprilie la 
Dortmund și 29 aprilie la Milano). 
„Cupa cupelor": Celtic — M.T.K. Bu
dapesta (15 aprilie la Glasgow și 29 
aprilie la Bud.apesta). Nu au fost sta
bilite datele jocului Sporting Lisabona
— Olimpique Lyon.

IN TURNEUL BALCANIC
De curînd la Niș —în Iugoslavia — 

s-a disputat primul meci dintre Rad- 
nicki Niș și Spartak Plovdiv, în cadrul 
turneului balcanic intercluburi. Victo
ria a revenit formației bulgare Spartak, 
la scorul de 3 — 2 (1 —2).

LEVSKI SOFIA CONDUCE IN 
CAMPIONATUL BULGARIEI

SOFIA 25 (prin telefon). In etapa

— Botev 3—2, Lokomotiv Plovdiv
— Spartak Pleven 0—0, Dunav Ruse
— Cerno More 2—2. Clasament: Levski
24 p, Lokomotiv Sofia și Slavia Sofia 
cite 23 p, Dunav Ruse 20 p etc.

ECHIPA MEXICULUI S-A 
CALIFICAT IN TURNEUL OLIMPIC 

DE LA TOKIO

In ultimele meciuri din cadrul tur
neului preliminar olimpic de la Me
xico City, echipa Mexicului a dispus cu 
2—1 de echipa S.U.A. calificîndu se 
în turneul olimpic de la Tokio.

ȘTIRI, REZULTATE
• După 16 etape în campionatul 

cehoslovac conduce Dukla Praga cu 
22 p urmată de Slovan Bratislava cu 
20 p, Slovnaft Bratislava 
Ostrava cu cîte 18 p.

• Liderul campionatului 
man este F.C. Koln cu 34 p 
etape) urmată de Meidericher S.V. 28 
p, Sttutgart 26 p, Borussia Dortmund 
26 p, Schalke 04 26 p etc.

și Banik

vest-ger- 
(după 23

ION ALEXANDRESCU
secretar general ad junct al F.R. Fotbal

a
18-a a campionatului de fotbal al Bul
gariei s-au înregistrat următoarele re
zultate: Levski Sofia — Marek 2—0, 
Beroe — Slavia 0—0, Spartak Sofia — 
Mlada Gwardia 1—0, Spartak Varna

Meciurile juniorilor 
de la Olimpia M. I. (baschet) 

la Sofia

„Turul ciclist 7 rji • •al Tunisiei
Marți s-a desfășurat cea de a Il-a 

etapă a „Turului ciclist al Tunisiei". 
Pe traseul din jurul orașului La Marsa 
a avut loc proba contra-cronometrului 
pe echipe (39,800 km) care a fost 
câștigată de formația R. D. Germane 
cu timpul de 52:53 (medie orară 45,1 
km), urmată de Franța, Danemarca, 
Suedia, Austria, Belgia etc. Echipa 
țării noastre a sosit pe locul 10 cu 
timpul de 56:31. După cum se știe la 
„Turul Tunisiei" participă 18 echipe 
reprezentative naționale, majoritatea 
dintre ele cu formații special pregă
tite pentru această competiție. Țara 
noastră este reprezentată de alergă
tori din lotul pentru „Cursa Păcii" 
care participă la această competiție în 
scopul de a completa pregătirea efec-

tuată în timpul iernii. Cicliștii romîni 
ocupă — după două etape — urmă
toarele poziții în clasamentul general 
individual: 27. G. Moiceanu 
de lider (R. Marx — R.D.G.); 
Ardeleanu — la 4:58; 43. I.
44. W. Ziegler, 45. C. Dumitrescu — 
toii la 8:04; 67. L. Zanoni la 11:51.

Etapa a III-a s-a desfășurat mieroari 
pe ruta La Marsa — Beja (120 km). 
Pe locul I s-a clasat suedezul G. Pet
terson cu timpul de 2h 49:25. Pe locu
rile următoarele: 2. Skerl (Iugoslavia) 2h 
49:26 ; 3. Linstruem (Suedia) 2h 50:46; 
4. El Gource (Maroc) 2h 50:46; 5. GA
BRIEL MOICEANU 2h 50:47.

Pînă la ora închiderii ediției nu 
ne-au parvenit clasamentele generale, 
individual și pe echipe.

la 4:56
28. Ion 
Stoica,

SOFIA, 25 (prin telefon). Echipele 
de baschet juniori și junioare Olimpia 
M. I. București au susținut marți pri
mele meciuri din cadrul dublei - întîlnir! 
cu reprezentativele de juniori ale R.P. 
Bulgaria. Junioarele romînce au rea
lizat o victorie pentru care au luptat 
cu multă ambiție. Scor : 44—42 (23— 
18). La băieți, R. P. Bulgaria a ali
niat o formație puternică, mai matu
ră, care, de altfel, peste cîteva zile 
va participa la campionatul european 
pentru juniori. Ea a învins formația 
Olimpia M. I. cu 86—48 (44—19). 
Revanșa ambelor jocuri are loc joi.

La Sofia a evoluat și echipa femi
nină de tineret a U.R.S.S., care a ob
ținut următoarele rezultate: U.R.S.S. 
(tineret) — R. P. Bulgaria (tineret) 
81—40 și 78—45; U.R.S.S. (tineret) 
— R. P. Bulgaria (prirr.a reprezenta
tivă) 50—59 (23—24).

CICLIȘTII profesioniști belgieni 
B-au organizat într-un sindicat C pentru a-și apăra interesele în 
fața patronilor diferitelor firme A sportive. O delegație condusă de 
fostul campion mondial de vite- 

Lză pe pistă, Jef Scherens, a fost 
primită de ministrul muncii că- 

Eruia i-a cerut asigurarea cicliști
lor împotriva bolilor, aceidente- 

Ilor, șomajului, alocații familiare etc.
D *
O DUPĂ „Cupa campionilor euro

peni” și „Cupa campionilor Amc- 
STicii de Sud" la fotbal, iată că 

a luat ființă și „Cupa campionilor 
C Africii", Competiția va începe la

1 mai cu participarea a 14 e- 
Ochipe împărțite în patru grupe 

urmînd ca finala să se desfășoa- 
Ptk l£i sfîrșitul anului, în Ghana. 

Federațiile de fotbal din Maroc, 
Tunisia și Algeria au anunțat că 
vor lua parte ia întrecerile „Cu
pei" cu începere din anul viitor.

★
MECIUL „vedetă” al reuniunii 

internaționale de box desfășurată 
recent la Roma între america
nul Emilie Griffith, campion mon
dial la categoria mijlocie, și ar
gentinianul Joan Carlos Duran, 
a trebuit să fie întrerupt de ar
bitru în repriza a 7-a deoarece 
publicul nemulțumit de lipsa lor 
de combativitate, a bombardat 
ringul cu fructe, sticle de bău
turi răcoritoare, bucăți de pîine 
etc. După părerea ziarului elve
țian „Tribune de Geneve". în 
acest meci „pugiliștii de pe con
tinentul american, mai aproape 
de circ decît de sport, au ofe
rit un simulacru de box”.

★
JNTR-O anchetă asupra celor 

mai bune echipe europene de 
fotbal în cursul sezonului tre
cut organizată de revista sovie
tică „Jocuri sportive" primul loc 
a revenit Suediei. Urmează: R.S.F. 
Iugoslavia, U.R.S.S., Anglia, R.P. 
Ungară, Italia, Belgia, Scoția, 
R.P. Romînă, Danemarca.

★
LA NEW YORK s-a anunțat că 

echipa reprezentativă de bas
chet a S.U.A., care urmează 
întreprindă în lunile aprilie.'*^ 
mai un turneu în U.R.S.S., șl 
în alte țări ale Europei, va re
prezenta Statele Unite la Jocu
rile Olimpice de la Tokio. Lo
tul baschetbali$tilor americani va 
fi definitivat după meciurile 
selecție, care vor avea loc intre 
3! și 4 aprilie la New York.

★

BOBUL a început să se dez
volte și în Uniunea Sovietică. 
După cum scrie ziarul „Soviețki 
sport”, la Tallin au avut loc re
cent primele curse de bob din 
această țară. Boberii sovietici, 
intenționează sd participe și la 
concursuri internaționale.

FOSTUL campion de ciclism 
a] Italiei, Nino Defilippis. a fost 
suspendat pe timp de 15 zile de 
Comisia de disciplină a Ligii 
profesioniste italiene. Sancțiunea 
este o urmare a declarațiilor lui 
Defilippis 
a afirmat 
„cursei de

a
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Milano

făcute presei în care 
că recenta ediție a 

6 zile" desfășurată la 
fost „trucată”.

* K- cum s-a mai anunțat, 
Kilius și Hans Juergen

TOM A HRISTOV-coresp.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ Calcutta, echipa Iugoslaviei a 
învins cu scorul de 5-1 echipa 
Indiei.

Primele rezultate de 
la Sarajevo

In prima rundă a turneu
lui internațional de șah de 
la Sarajevo (R. S. F. Iugo
slavia), reprezentantul țării 
noastre, maestrul Victor 
Ciociltea a jucat cu albele 
împotriva cunoscutului șa
hist iugoslav Bora lvkov. 
După schimburi de piese ca
re au urmat curînd deschi
derii, s-a ajuns la o poziție 
cu totul egală și ia muta
rea 28 a fost consemnată 
remiza. Cu același rezultat 
s-a încheiat întîlnirea din
tre marii maeștri L. Polu- 
gaevski și W. Uhlman, ea 
și partidele Dely — Hort. 
Parma — Trifunovici, Gufeld 
— Bogdanov ici, Gojak — 
Kozomara. ResTul partidelor 
sînt întrerupte.

Al doilea adversar al Tui 
Ciocîltea a fost tot un re-

prezentant al gazdelor, tînă- 
rul șahist Kozomara. Avînd 
negrele, fostul nostru cam
pion a adoptat rar uzitata a- 
părare Tarrasch. El a obținut o 
poziție bună, avînd piese mai 
active, dar avantajul nu 
dovedit suficient pentru 
cizie, partida fiind dată 
miză la epuizarea celor 
ore de joc. Alte rezultate 
runda a 2-a: lvkov — 
mianovici 1-0, Alatulovici
Pachman J/2—'/2, Uhlman — 
Parma ’A—*/2, Trifunovici — 
Guleld */2—’A, Dely—Gojak 
’A-’A.

In runda a 3-a, Ciocîltea 
are negrele la maghiarul 
Dely.

s-a 
de- 
re-

5 
din 
Da-

Iugoslavia — India 5-1 
la tenis de masă

Intr-un meci internațional 
de tenis de masă disputat Ia

Din lumea boxului

cu prilejul împlinirii a 600 de 
ani de la înființarea Univer
sității acestui oraș. La cam
pionat au fost invitate echipe 
studențești din 62 de țări.

a

Campionul european de 
box la cat. pană, Howard 
Winstone (Țara Galilor) a 
obținut o surprinzătoare vic
torie la puncte in fața nige
rianului Rafiu Ring, fost șa- 
langer ia titlul mondial de
ținut in prezent de Sugar 
Ramos. In alt meci, Brian 
Curvis (Anglia) l-a învins 
la puncte pe campionul eu
ropean al cat. ușoare, 
Charnley (Anglia).

Dave

Noi aspecte ale ca
zului Liston — Clay

Campionatul mondial 
studențesc de 
Cracovia

șah la

mondial 
se va desfă- 

între

Campionatul 
dențesc de șah 
șura anul acesta între 8 
iulie și 2 august la Cracovia

shi-

NEW YORK, 25 (Ager- 
pres). — Un purtător de 
cuvînt al „Asociației mon
diale de box" (World Boxing 
Association) a anunțat că 
intenționează să excludă de 
pe lista celor mai puternici 
boxeri de cat. grea pe Cas
sius Clay, actualul campion 
mondial, și pe Sonny Liston. 
Președintele WBA, Ed. Las- 
srnan, a declarat că această 
măsură va fi luată deoarece 
Cassius Clay înaintea meciu
lui cu Sonny Liston a semnat 
un contract cu societatea 
„Inter-Continental", care or-

ganizează manifestații spor
tive și al cărui director nu 
este altul decît... Sonny Lis
ton. Atît Cassius Clay cît 
Sonny Liston sînt acuzați de 
„aranjarea" meciului de la 
Miami, unde după cum 
știe, Clay l-a deposedat 
titlu pe Liston. De asemenea, 
se anunță câ raportul „WBA“ 
(World Boxing Association) 
va fi studiat și de comisia 
senatorială americană, care 
întreprinde în prezent o an
chetă în legătură cu modul 
în care s-a desfășurat meciul 
Clay — Liston.

In cazul că Liston și Clay 
vor fi declasați, atunci aso
ciația mondiala profesionistă 
de box va organiza un tur
neu eliminatoriu cu partici
parea lui Floyd Patersson. 
Doug Jones, Eddie Machen și 
Cleveland 
stabilirea 
mondial la
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Williams pentru 
noului campion 
categoria grea.
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DUPĂ 
Marika 
Băumler din R.F. Germană, care 
au cucerit - — ■
de campioni mondiali la patimii 
artistic-perechi, au anunțat 
vor trece La profesionism. în 
toamna acestui an cei doi patina
tori urmează să apară într-un 
spectacol al trupei „Wiener Eis- 
revue". iar anul viitor se vor 
alătura trupei americane „Holi
day on Ice” unde se va produ
ce și francezul Alain Giletti.

★
KONDO, președintele federați

ei japoneze de gimnastică, a 
declarat ziariștilor că obiectivul 
olimpic al federației este obți
nerea de 8 medalii de aur la 
probele masculine. Pe echipe, a 
precizat Kondo, sîntem siguri de 
victorie. în ce privește concursul 
Individual, considerăm că cei mai 
periculoși adversari sînt ; iugo
slavul Cerar (la cal cu minere), 
cehoslovacul Krbec (la sărituri), 
sovieticii Șahlin și, mai ales, Ti
tov. în clasamentul general.

★
LA TOKIO se manifestă îngri

jorare în legătură cu ritmul în 
care se vînd biletele de intrare 
la J. O. rezervate turiștilor stră
ini Din 235.000 bilete s-au vîn- 
dut doar 30.000. Pe organizatori îi 
interesează în primul rină să vîn- 
dă toate biletele pentru străi
nătate fiindcă aceasta înseamnă 
valută pentru Japonia.

★
PICTORUL leningrădean S. B. 

Epstein a expus de curîr.d 
tabloul intitulat „Perechea de 
argint". Ca model i-au servit 
Oleg Protopopov și Ludmila 
Belousova, cîștigătorii medaliei 
de aur de la J. O. de la Inns
bruck. Tabloul se bucură de un 
deosebit succes atît prin subieet 
cît și prin execuție. Munca pic
torului a fost foarte anevoioasă 
deoarece Oleg și Ludmila aveau 
foarte puțin timp 
că în majoritatea 
stein a trebuit să 
pe patinoar.

la Dortmund titlul

liber, astfel 
cazurilor Ep- 
picteze direct

J
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★
CEI DOI mari „rivali” Oxford 

și Cambridge se vor întîlni și in 
acest an la 28 martie, în tradi
ționala cursă de canotaj acaîie. 
mic. 
tăți 
tiri. 
Uzat 
8,779 
lake .......... ... ______
pistei este deținut tot de vîslușii 
de la Cambridge, care în 1948 
ou obțiunt timpul de 17:50,0.

Sportivii ambelor universi- 
desfășoa.ră intense pregă- 

Echipâjul Cambridge a rea- 
recent de-a lungul celor 
km de la Putney la Mort- 
timpul de 19:56,0. Recordul

1948
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