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de instructoare sportive, la Brănești

bliob-ca Centrali»
Regională '

Hunedoara-Deva

O simplă joacă pe terenul 
de volei ? Nicidecum ! Viitoa- : 
rele instructoare de volei i 

exersează pasa.
Foto : C. Tudor i

Șase din echipele fruntașe de 
lupte clasice din țară, vor evolua 
mîine, cu începere de la ora 14,30, 
în sala Dinamo din Capitală, în 
prima etapă a campionatului repu
blican seria A. Iubitorii acestui sport 
vor putea vedea la lucru cu acest 
prilej pe unii dintre cei mai buni 
luptători, printre care și componenți ai 
lotului olimpic. Este vorba de I. 
Cernea, 1. Țăranu, N. Martinescu, C. 
Turturea și alții. Cu viu interes este 
așteptată și evoluția formației di- 
namoviste, multiplă campioană re
publicană, care este hotărîtă ca și

de populare la sate, 
fetele la acest curs 
Stînd de vorbă cu 
de educație fizică 
și Tatiana Pașito-

Localul școlii medii din Bră- 
ne'Yti (raionul Lehliu) nu cu
noaște liniștea vacanței de pri
măvară. în sălile de curs, pe 
coridoare, in curte (un adevă
rat stadion, cu terenuri de volei, 
handbal, baschet și sectoare de 
atletism) domnește animația o- 
bișnuită zilelor de școală. Au 
venit aici, din 22 de comune ale 
raionului Lehliu, 62 de sportive, 
tinere colectiviste, eleve sau în
vățătoare. care vor să se inițieze 
"îi mai temeinic în unele spor
turi deosebit

Ce învață 
de 10 zile ? 
profesoarele 
Elena Voicn 
niu, care răspund de pregătirea 
sportivelor, am aflat că viitoa
rele instructoare sportive se ini
țiază aici în două perechi de 
sporturi : atletism și handbal sau 
atletism și volei. în programul 
cursului sînt prevăzute o serie de 
lecții practice și teoretice. Am 
asistat la cîteva ore de practică

LA REVEDERE, BAC!
un

discret 
bun semn 
Fapt con- 
de filete

de după

sau cu 
al bacului 
stadionului

Bucureșteanul începe să aș
tepte primăvara încă de la... 
sfîrșitui toamnei. Iar de prin 
februarie, nerăbdător ca 
tînăr la prima sa întîlnire, tot 
ia drumul lacurilor să vadă 
dacă apele s-au desferecat de 
ghețuri. Cînd Herăstrăul în
cepe sâ-și unduiască 
/olurile, este cel mai 
'ă a sosit primăvara, 
firnșat, de obicei, și 
calendarului.

...în prima noapte 
schinocțiu, zăpoarele lacului au 
cedat, iar a doua zi, la ofen
siva soarelui, s-au topit văzînd 
cu ochii.
rilor care 
atunci cu 
exercițiile 
ere și la 
crîmpeiul 
de sub tribuna 
Republicii.

— Ura, băieți !
Este greu 

cine a tras prima... 
brazdă pe apa popularu- 

1 nautic. A 
ambarcație de 

sau una de con- 
Un echipaj al 

sportive de elevi 
sau al Clubului 

sportiv școlar ? Și acum 
copiii își revendică întî- 
ielatea. Iar profesorii de 
educație fizică C. Boe- 
rescu și Gh. Cojocaru 

zîmbesc îngăduitori, ur- 

Spre bucuria canoto- 
se mulțumiseră pînă 
„partidele de cros", 
cu,: extensoare, hol
bară fixă, 

de apă

în barei !
de stabilit 

prima...
ai

lui stadion 
fost o 
școală 
curs? 
Școlii
nr. 2,

IS1

2

<

/

șZ am constatat cu satisfacție 
că majoritatea felelor cunosc 
destul de bine elementele teh
nice de bază ale sporturilor la 
care vor să devină instructoare. 
lntrebîndu-l pe președintele con
siliului raional UCFS Lehliu tov. 
D. Radulescu, după ce criterii 
au fost selecționate sportivele 
pentru acest curs ni s-a spus : 
„Precum se vede o parte dintre 
cursante sînt sportive cu o pre
gătire avansată. Unele dintre 
ele au fost și sînt fruntașe în 
diferite competiții de nivel ra
ional și chiar regional. Acestea 
au fost invitate de către comi
siile raionale să urmeze cursul".

Printre viitoarele instructoare 
am recunoscut sportive care în 
cadrul Spartachiadei de vară de 
anul trecut, sau la alte compe- 

au ocupat locuri 
referim

ti ții de mase, 
fruntașe. Ne 
Nicolae (din comuna 
finalistă la faza finală

la Elena
Crăseni ) 

a Sparta-

(Continuare în pag. a 2-a)

mărind aprigamărind apriga dispută : „La 
urma urmei și asta poate să 
îmbunătățească performanța".

Dacă nu se știe precis cine 
a pus întîi... piciorul pe tere
nul de apă, se cunoaște în 
schimb numele celui care a 
făcut, involuntar, prima baie : 
elevul Tudor Tănase (S.S.E. 2) 
care, ambițios, vrînd să treacă 
dintr-o dată de la specialita
tea dubloului la . aceea a ca
iacului simplu și-să impresio
neze galeria debarcaderului; 
s-a „răstprnat spectaculos". Co
tele bunei dispoziții au fost 
în creștere. Din solidaritate 
sportivă, elevii Radu Pafrulius 
si Petre Mihăilescu, de la Clu
bul sportiv școlar, au plonjat în 
lac, pentru a demonstra că apa 
nu-i chiar atît de rece, iar ei 
sînt foarte bine căliți. O ini
țiativă molipsitoare. .A ținut să 
se scalde și Elena Berbecel, 
care, în plus, văzuse într-un 
jurnal cum se poate juca șah 
lîngă o copcă de gheață.

Lăsînd la o parte revărsarea 
de entuziasm și șotiile de pri
măvară ale tinereții, trebuie 
spus că am găsit la Herăstrău, 
în acest miez de 
o activitate intensă, entuziastă, 
plină de perspectivă. La Clubul 
sportiv școlar își fac ucenicia 
zilnic peste 40 de canotori și 
canotoare. Iar Școala sportivă 
de elevi nr. 2 a organizat un 
centru permanent de selecție 
la caiac-canoe, care triază 
peste 50 de candidați, copii

vacanță,

Etapa a XVI-a a campionatului |
categoriei A la fotbal

• CUPLAJ BUCUREȘTEAN ÎNTÎLNIRI ATRACTIVE LA ARAD, PLOIEȘTI, 
PITEȘTI, BRAȘOV ȘI CLUJ

Cuplajul de pe stadionul „23 
August" din B»acu re ști domină 
cea de a XVI-a etapă a campio
natului categoriei A. Dinamo — 
prima clasată, întîlnește pe Pro
gresul, ocupanta locului doi. O 
victorie a ultimei (cum s-a în
tâmplat în
Progresul) ar egaliza 
situația în 
lui. După cum o victorie a lui 
Dinamo ar scoate în bună mă-

tur, 3—2 pentru
din nou 

fruntea clasamentu-

între 14—16 ani, dornici să 
pășească pe urmele lui Ismail- 
ciuc, Vernescu, Nicoară și altor

VALERIU CHIOSF. 
NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Primăvara pe Herăstrău... tu „bănci" o nouă promoție de ucenici ai canotajului.

VESTI DESPRE ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI REPUBLICANE

republicane. în 
m — fete, pe

9
CURTEA DE ARGEȘ. Zilele 

trecute sportivii centrului șco
lar forestier din localitate au 
participat la un concurs de cros 
în cadrul etapei pe asociație a 
Spartachiadei 
cursa de 500 
primul loc s-a situat Gabriela 
Tonoiu. Locuri fruntașe au fost 
ocupate, de asemenea, de către 
Constanța Ciripan și Eugenia 
Pigulea. în proba de 1.000 m 
băieți, victoria a revenit lui Du
mitru Daviduică. De reinar- 
eat că mulți dintre crosiști 
și-au trecut cu această ocazie și 
norma din cadrul „Concursului 
pentru Insigna de polisportiv".

Em. Serescu-coresp.
LUGOJ. Asociațiile sportive 

din raionul și orașul Lugoj des
fășoară, sub îndrumarea perma
nentă a comisiei raionale de 
organizare, o rodnică activitate 
în ceea ce privește mobilizarea 
unui număr cît mai mare de ti
neri la întrecerile din cadrul 

Start în campionatul republican
clasice

sură pe Progresul din lupta 
pentru titlu. Steaua, deținătoa
rea poziției a treia, primește re
plica Rapidului, clasată pe lo
cul patru. în afară de aceasta 
cuplajul bucureștean convoacă, 
într-un adevărat trial, pe cei 
mai mulți dintre pretenidenții 
pentru locurile din echipa olim
pică, ce întîlnește la 3 mai re
prezentativa similară a R. P. 
Bulgaria. Tehnicienii federației 
și spectatorii vor putea să con
semneze „acumulările" pe care 
selecționabilii noștri le-au rea
lizat în pregătirile din ultima 
săptămînă.

Două partide atractive sînt 
programate la Ploiești și Cluj : 
Petrolul — C’rișul, Știința Cluj 
— C.S.M.S. Gazdele, deși învin
se în etapa trecută, au arătat 
lucruri frumoase, amîndouă me
ciurile făgăduind jocuri specta- 

Spartachiadei republicane. Se 
poate spune că în acest raion 
s-a dus o bună muncă de pro
pagandă. Au fost expuse nume
roase afișe la locuri vizibile și 
frecventate, s-au ținut conferin
țe la care au participat sportivi 
fruntași, regulamentul competi
ției este binecunoscut de către 
majoritatea sportivilor. Datorită 
acetei munci, cit și faptului că 
a fost asigurată baza materială, 
pînă la mijlocul lunii martie au 
fost angrenați în întreceri un 
număr de 3 719 concur enți 
și concurente, la nouă disci
pline sportive. Un mare număr 
de participanți s-a înregistrat 
pînă acum la școala profesională 
textilă Lugoj, Voința Lugoj, 
Laminorul Nădrag, școala medie 
nr. 1 Lugoj și Bega Balint.

Ion Leș-coresp.
COMUNA STRĂOANE (REG. 

GALAȚI). Sportivii asociației 
Victoria din comuna Străoane 
(raionul Panciu) au pornit în

in acest an să ocupe primul loc. 
Fată de pregătirile pe care le-au 
făcut toate echipele, sîntem con
vinși că întrecerile se vor ridica la 
nivelul așteptat.

In prima etapă vor lua startul 
următoarele echipe : grupa I la
București — Dinamo, Progresul și 
C.F.R. Timișoara ; grupa a Il-a la 
Reșița — A.S.M. Lugoj, C.S.M. Re
șița și Chimistul Baia Mare ; grupa 
a 111-a la Brașov — Rapid, Unio 
S-atu Mare și Steagul roșu Brașov ; 
grupa a IV-a la București — Me
talul, Steaua și Siderurgistul Ga
lați.

pe 
în 

partida cu

rufoase și de un bun nivel teh
nic. Dinamo Pitești, „în cursă" 
pentru a se îndepărta de razele 
„lanternei", primește vizita for
mației constănțene Farul, iar 
„stegarii" brașoveni, plasați în 
mijlocul, clasamentului, pe a stu
denților timișoreni, ocupanți ai 
nedoritului loc 13.

în sfîrșit, Ia Arad, U.T.A. joa
că una din puținele șanse 
care le mai are „în mînă", 
acest campionat : 
Siderurgistul.

în etapa corespunzătoare din 
tur s-au marcat 24 de goluri. 
Cîte se vor înscrie mîine ? Și, 
mai ales, cum ? Pentru că, în 
ultimă instanță, ceea ce așteptăm 
îndeosebi de la fotbaliștii noștri 
fruntași sînt fazele de fotbal 
clar, frumos, încheiate cu goluri 
spectaculoase.

Nu ne îndoim că etapa de 
mîine ne va oferi aceste lucruri. 

număr mare să se întreacă îrt 
cadrul Spartachiadei republicane* 
Pînă acnim au avut loc con
cursuri la trei ramuri sportive 
(gimnastică, șah și tenia de 
masă), la care s-au înscris 314 
tineri și tinere. Pe lista celor 
mai buni sportivi figurează pînă 
în prezent gimnastele Anișoara 
Nededoiu, Silvia Diaconescu șî 
Le nu ța Bind ar, șahiștii Teodor 
Vi^an și Valeriu Ciobotaru, ju
cătorii de tenis de masă Ni-cu 
Buhai și Vasile Mărăscu. Da 
remarcat că pentru a da posibi
litate concurenților să-și măsoare 
forțele în cele mai biune con- 
dițiuni a fost re-amenajată sala 
clubului și se pregătesc terenu
rile în aer liber.

prof. Vasile Lepădata, 
coresp.

I
I
I

INAUGURAREA 
ACTIVITĂȚII DE 

ATLETISM ÎN AER 
LIBER

I
Pe stadionul Dinamo, de 

la ora 10, va avea loc mîine 
dimineață primul concurs 
de atletism în aer liber din 
acest an. La startul întrece
rilor vor fi prezenți atleți 
și atlete din cluburile și a- 
sociațiile sportive bucureț- 
tene.

S-A ÎNCHEIAT 
„CUPA DOHROCEl" 

LA RUG Bl

I
I

Conipetiția organizată de 
Consiliul regional UCFS Do- 
brogea, în sprijinul pregătirii 
echipelor din campionatul de 
calificare, 
victoria 
U.S.A.S. 
disputate 
terminat < 
zultate : 
Cimentul 
U.S.A.S. 
Cernavodă 
Medgidia - 
12—9.

, s-a încheiat cu 
rugbiștilor de la 
Năvodari. Jocurile, 
la Medgidia, s-au 

cu următoarele re- 
U.S.A.S. Năvodari— 

Medgidia 19—12 ; 
Năvodari — Ideal 

24—3 ; Cimentul 
Ideal Cernavodă

Cornel Popa-
coresp.I „OLIMPICII" DIN 

NOU IN RING

I
I
I

Astă-seară, începînd de la 
ora 19, sala Floreasca va 
găzdui prima îhtrecere ofi
cială din acest an a boxerilor 
din lotul nostru olimpic. Me
ciurile, deși au un caracter 
de verificare, se anunță ex
trem de disputate. Cu un in
teres deosebit sînt așteptate 
partidele Puiu Nicolae — 
Dumitru Răgălie (Constanța)» 
C-tin Ciucă — C. Pop (Timi
șoara). FI. Pătrașcu și I- 
Italic îi vor avea ca adver
sari pe brăilenii N. Deicu și 
Roman Dinu, boxeri ------
s-au prezentat excelent 
turneul încheiat recent 
Constanța. Vor mai 
Buzuiuc, Niculescu, 
Monea, Negrea, Mariuțan șl 
Basarab.

care 
la 
la 

evolua 
Iaoev,

Foto ; T. Cbioreanu



Intr-una din' zilele trecute, pe un timp frumos, membrii asociației sportive Confecția din orașul Călărași au luat 
parte la întreceri de atletism în cadrul Sparțachiadei republicane. După terminarea schimbului, aleile din curtea 
fabricii fremătau de voioșia tinerilor. Pe lingă cele 60 de fele care se întreceau la cros și la aruncarea greutății 

veniseră ea spectatoare zeci de muncitoare din fabrică. In fotografie, un start la cros. Foto : A. Peagn

CURIERUL SPARTACIIIADEI

Oameni eu oaie ne mândrim

Ion Adam din Deva

Un grup de amatori de tenis de masă 
'din orașul Buzău ne-a rugat să discu
tăm la această rubrică șl despre modul 
în care se organizează întrecerile Spar- 
tachladei republicane la sportul lor pre
ferat. Satisfacem această dorință în 
rîndurile care urmează.

în etapa I pe asociații sportive, care 
a început la 1 martie și se desfășoară 
pînă la 1 iunie, concursurile vor avea 
loc numai la probele individuale : 
Simplu bărbați șl simplu femei. Siste

Un curs „fulger" de instructoare sportive, la Brănești
(Urmare din pag. 1) 

fchladei de vară, ediția 1963, la ciclism 
și campioană raională la 800 m, Rodica 
Qheorghe (Lehliu), campioană regiona
lă la Spartachiada de vară de anul 
trecut, Lucia Bogdan (Lehliu-Gară), 
triplă campioană raională la atletism, 
și altele.

La cursul de instructori voluntari 
de la Brănești sînt prezente și 4 tinere 
fete dui comuna Rași. Toate între 18 
și 20 de ani. învățătoarea Alexandrina 
Sima, colectivistele Elena Vlad, Florica 
Suditu și Alexandrini Stoica. Au fost 
trimise la curs de către consiliul aso
ciației sportive Steagul roșu-G.A.C.- 
Rași. Tntrebîndii’le ce planari au după 
ce se întorc acasă, rie.-au răspuns toate 
la f&l: „Vrem să atragem cîți mai 
urniți tineri în întrecerile Șparta-chia- 
dei republicane, să înființăm doua 
echipe de handbal și să angrenăm un 
inare număr de fete în practicarea

.Țesătura" este numele unei asocia
ții destul de cunoscute cititorilor 
noștri care urmăresc viața sportivă 
din orașul Iași. Cu ani în urmă, mai 
precis în 1957, pentru succesele obți
nute atît în ceea ce privește activita
tea de mase cit și cea de performan
ță, Țesătura a primit fanionul de 
fruntașă. Acest semn al bunelor reali
zări se mai află încă în vitrina de tro
fee a asociației, dar faptul se datorește 
doar vitrinei în cauză: nu poate fi 
deschisă...

Dumitru Coeerhan, instructorul spor
tiv al asociației, ne-a mărturisit acest 
lucru cu destulă amărăciune:

— Din păcate așa este — ne spune 
dînsul. Dacă vitrina ar putea fi des
chisă steagul de fruntașă „ar fi ple
cai" de mult de la (toi... Acum nu prea 
avem cu ce ne lăuda, deși numărul 
membrilor UCFS a.atins cifra de 2000, 
deși avem cinci secții pe ramură de 
sport afiliate și alte trei neafiliate, 
deși avem destul tineret care dorește să 
practice sportul, exercițiile fizice.

Continuînd convorbirea și căutînd 
să descoperim cauzele care au dus 
la această stare de lucruri am aflat 
o seamă de fapte care merită să fie 
discutate.

Numărul de menibri UCFS a crescut 
— este adevărat — dar, tot atît de a- 
devărat, este și făptui că el nu re
prezintă decît jumătate din ce! al sa- 
lariaților I.I.S. Țesătura, întreprindere 
pe lîngă care funcționează asociația. 
Acesta este însă aspectul formal al 
chestiunii. Dincolo de el se poate 
lesne constata că tinerilor, membri ai 
asociației, nu li se asigură un program 
competițional care să le stimuleze pa
siunea pentru exercițiile fizice, pentru 
sport ki general.

Singurele întreceri organizate de că
tre consiliul asociației sînt cele pri-

SPORTUL POPULAR
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mul de desfășurare este eliminatoriu, 
cîștigător fiind declarat acel concurent 
care a obținut victoria în trei seturi 
din cinci. Pentru etapa a Il-a — ra
ională (orășenească) — se califică pri
mii doi clasați atît la bărbați cit și 
la femei.

Și în etapa a Il-a întrecerile se des
fășoară tot numai la probele indivi
duale (simplu bărbați și simplu femei). 
De asemenea, sistemul de disputare este 
eliminatoriu (cel mai bun din cinci se- 

atletismului41. După cum se mișcau în 
fața semicercului, pasîndu-și cu repe
ziciune micul balon, după felul cum 
luau startul în probele de viteză dă
deau dovadă de mult talent. Sintem 
convinși că, ajutate de consiliul aso
ciației lor sportive, vor realiza ce și-au 
propus. O constatare generală a fost 
aceea că majoritatea tinerelor de aici 
au reale aptitudini pentru sport și că 
pot să muncească cu bune rezultate.

Inițiativa consiliului raional UCFS 
Lehliu, de a pregăti un mare număr 
de fele pentru munca de instructori 
sportivi, merită toată lauda. Activul 
consiliului trebuie să aibă în vedere 
insă faptul că aceste tinere sportive 
urm ează'‘" să fie ajutate după ce se vor 
întoarce 'în asociațiile lor, pentru a-și 
putea îndeplini cu succes sarcinile ce 
le au instructorii, sportivi la sale pe li
niei atragerii tineretului în practicarea 
sportului.

R. TOMA

0 cauză a... cauzelor la Țesătura - lași
lejuite de mari competiții ca sparta- 
chiadele, crosurile populare etc,. 
Numărul participănților ia aceste com
petiții (1042 la ultima ediție a Sparta- 
chiadei de iarnă, de exemplu), pre
cum și valoarea performanțelor obți
nute (locul 4, gimnastică băieți și 
fete, locul 2 șah, locul 8 atletism, toa
te la faza orășenească a aceleiași com
petiții) demonstrează, o dată în plus, 
că la Țesătura există numeroși iubitori 
ai sportului, dornici să se afirme.

Slaba activitate sportivă de mase din 
asociație s a resimțit și la nivelul pe 
ramură-de sport cu veleități de perfor
manță. Fosta echipă feminină de volei 
a-asociației, care activa in campionatul 
categoriei A, a pierdut mereu teren, 
pînă cînd s-a desființat. Cea mai im
portantă dintre cauze: lipsa de cadre 
tinere. Fetele au plecat din fabrică ori 
s-au căsătorit, abandonînd activitatea 
sportivă, far, înlocuitoare, rezerve...? 
Nimîc ! E concludent.

Despletind firul cauzelor acestor 
lipsuri am ajuns Ia unul pe care îl soco
tim cel mai important: felul în care 
muncește consiliul asociației. Pînă nu 
de rr.uit, acest organ era compus din 
11 oameni. Cu prilejul ultimei adunări 
pentru darea de. seamă, numărul com- 
ponenților consiliului a fost mărit la 
21. Cu aceasta nu s-a rezolvat, deo
camdată, nimic, pentru că problema 
esențială nu consta în numărul mem
brilor consiliului ci în al celor care 
participă efectiv la rezolvare?! trebu
rilor asociației, număr ce a rămas încă 
foarte mic : trei-patru. In mare măsu
ră, sarcinile care stau în fața consi
liului continuă să cadă „în spatele" 
instructorului sportiv. „E salariat pen
tru acest lucru" — se spune. Da, e 
salariat, dar un singur om, oricît de 
capabil, de plin de inițiativă ar fi 
nu poate să rezolve totu-l, la cel mai 
bun nivel. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît instructorul sportiv, dintr-o în
țelegere greșită a sarcinilor sale, se 
ocupă -îndeosebi de încasarea cotizații
lor. Și în treacăt, menționăm că r:>4 

turi). In urma rezultatelor obținute în 
concurs se va alcătui echipa selecțio
nată a raionului sau orașului care va 
concura la etapa regională. Reprezen
tativa va fi formată din 3 bărbați și 
3 femei.

în etapa a IlI-a — regională — în
trecerile se desfășoară numai la proba 
pe echipe mixte. Fiecare întîlnire dispu
tată în cadrul acestei faze va cuprinde 
9 meciuri : 3 la simplu bărbați, 3 ta 
simplu femei, unul la dublu bărbați, 
unui la dublu femei și unul la dublu 
mixt. Ordinea de desfășurare a me
ciurilor (obligatorie) este următoarea: 
1. simplu bărbați între jucătorii nr. 3 
ai echipelor respective; 2. simplu femei 
între jucătoarele nr. 3; 3. dublu băr
bați; 4. simplu femei între jucătoarele 
nr. 1; 5. simplu bărbați între jucătorii 
nr. 1: 6. dublu femei; 7. simplu bărbați 
între jucătorii nr. 2; 8. simplu femei 

' între jucătoarele nr. 2; 9. dublu mixt.
Dublurile vor fi formate numai 

i din jucătorii și jucătoarele care 
i joacă și la simplu. Pentru jocurile 
i de simplu fiecare echipă își stabilește 
I ordinea preferată. Ea va rămîne însă 

aceeași pe parcursul întregului concurs. 
I în cazul in care numărul echipelor 
! participante este mai mare de 8 sisfe- 
; mui de desfășurare va fi eliminatoriu. 
I Dacă numărul echipelor este mai mic 

de 8 concursul se va desfășura sistem 
i turneu. în ambele cazuri se va juca 

cu cîștigător „cel mai bun din 3 se- 
; turi”. în urma rezultatelor obținute în 
! concurs se va alcătui echipa selecțio- 
: nată de regiune care va reprezenta re

giunea respectivă Ia etapa finală. în 
i etapa a IV-a — finală — participă toate 
J echipele selecționate de regiuni. Intre- 
. cerile vor avea aceeași formulă de 
! desfășurare ca și în etapa precedentă. 
I Turneul final se va desfășura în doua 
’ serii (8 și 9 echipe) sistem turneu. Cîș- 
i tigătorii seriilor vor juca firrala între 
j ei. iar echipele clasate pe același loc 
| în serii vor juca între ele pentru sta- 
I bilirea clasamentului final.

aici lucrurile nu sînt prea îmbucurătoa
re : doar 40 —50 la sută dintre mem
brii asociației își achită la vreme coti
zațiile.

Deci, aceasta este cauza... cauzelor: 
inexistența rezolvării în colectiv ' a" 
sarcinilor, rreparticîparea tuturor mem
brilor consiliului lor la treburile aso
ciației. De aici trebuie pornit pentru 
urnirea din poziția... „de așteptare". în 
care se află la, ora actuală, asociația 
sportivă Țesătura Iași. Și sîntem 
convinși că acest lucru seva întimpla 
curînd, iar fanionul de fruntașă, despre 
care vorbeam Ia început, va rămîne 
în vitrina asociației, meritat, pentru 
realizările ce se vor obține. Posibilități 
există.

VALENTIN PAUNESCU

Voleibalista de
tînăra Magdalena Marcoi, 
de mai puțin de un an în 

de volei „Dîmbovița", din

Cînd 
titulară 
echipa 
campionatul de calificare „oraș", ni 
3-a prezentat ca secundul antreno
rului, am rămas mirați.

— Cum ați devenit la 21 de ani 
al doilea antrenor al unei formații 
dintr-o competiție oficială ?, am în
trebat-o pe interlocutoarea noastră. 

„Pînă anul trecut — ne spu- 
tînăra rihtuitoare de Ia fa- 

Dîmbovița 
mereu a...

nea
brica de încălțăminte 
din Capitală — eram 
șaptea jucătoare în echipa noastră 
de volei. Dorința mea era să devin 
titulară. Pentru aceasta lucram 
mult, la antrenamente: șirezultatele 
nu s-au lăsat așteptate : numărul 
greșelilor tehnice la meciuri, era în

In Deva, poate mai mult decît în 
alte locuri, trecutul îndepărtat și pre
zentul îți apar nemijlocit, în comparații 
directe, impresionante. In fața clădirii 
Sfatului popular regional statuia legen
darului Decebal se profilează pe impu
nătorul deal din vîrful căruia străjuiesc 
ruinele secularei cetăți hunedorene. La 
doi pași numai, te întîmpina însă 
centrul’ urbanistic modern al noii 
Deve cu bulevarde noi, magazine ele
gante, cu blocuri semețe.. In acest cadru 
arhaic, legendar, arhitectonica nouă a 
Devei te impresionează, ți se imprimă 
adine în memorie. Și totuși cînd mă 
gîndesc la Deva îmi reamintesc în pri
mul rînd de oamenii minunați pe care 
i-am cunoscut și printre ei de comunis
tul Ion Adam — minerul pensionar 
— care mi-a apărut tot atît de înalt, de 
semeț și de prețios ca și toate cite au 
fost clădite aici de mina șî mintea avân
tată a constructorilor. Să-mi ponderez 
totuși anticipările și să vă las satisfac
ția de a-1 cunoaște pe „baci" Adam 
treptat, așa de altfel cum l-am desco
perit și cunoscut și eu. Unde am auzit 
pentru prima dată de el ? Cam greu 
de precizat... Peste tot pe unde am 
umblat — la Consiliul regional UCFS, 
Ia clubul sportiv orășenesc, la trustul 
minier, la mina din apropierea orașului 
Pe unde am fost, oamenii, mai tineri 
sau mai vîrsinici, de profesii diferite, 
ini-au vorbit cu aceeași caldă apreciere 
și recunoștință despre comunistul Ion 
\datn, despre fostul maistru miner 
harnic și priceput, despre prietenul și 
sfătuitorul lor. Inginerul Jula Aurel de 
la trustul minier a uitat pentru cîteva 
clipe de discuția ce o purtam cu pri
vire la munca sa de secretar al consi
liului asociației sportive „Minerul" Deva 

, și a început să-și depene amintirile 
despre începuturile exploatării miniere, 
despre fapte petrecute cu cîțiva ani în 
urmă cînd lucra cu maistrul miner 
Ion Adam: „Atunci nu existau su
lele de apartamente care s-au construit 
intre timp pentru mineri. Nu se mun
cea în condiții atît de bune ca 
acum. „Baci" Adam — cum ne-am 
obișnuit și ne e drag să-i spunem — 
era în primele rînduri in bătălia pen
tru producție. Metoda nouă de exploa
tare prin surpare, pe care am reali
zat-o împreună, nu e uitată nici astăzi.

1 A dat roade bune. Tot timpul, ca se
cretar al comitetului de partid din 
mină, ca maistru miner principal, cu 

i multiple preocupări și răspunderi și-a 
găsit insă vreme să sprijine și să în
drume și activitatea sportivă. Din 
marea lui dragoste față de oameni, 
„baci" Adam ne-a ajutat și îndrumat 
tot timpul. Și acum, cînd este pensio
nar. e aproape zilnic printre noi... la 
conducerea trustului, la mină, la con
siliul asociației sportive. Cu vorba și 
cu fapta ne ajută cu aceeași dragoste 
și pasiune".

Am discutat, cum era și firesc, cu 
tovarășii din consiliul., asociației spor
tive, cu tineri muncitori, ingineri și 
tehnicieni de Ia exploatarea minieră, 
despre activitatea sportivă. M-am con
vins că „baci" Adam are de ce să se 
.mîndrească cu „băieții lui", așa cum 
^obișnuiește el să le spună și acum 
sportivilor. Deac Petre — căpitanul 
echipei de popice are aproape 30 de 
ani. Este miner fruntaș șt un bun 

, sportiv. Tovarășii săi de muncă se 
mindresc cu el. Colegul său de echi
pă, Cioran Ignat — mecanic în mină, 

' nu-i rămîne cu nimic în. urmă nici în 
producție și nici în sport. Slușaruc Mi
hai — talentatul stoper a! echipei mi
niere, proaspăt promovată in catego-

Pvrlrctul săptâminii

la „Dîmbovița"...
continuă scădere. In plus, m-am 
înscris la cursul- de instructori vo
luntari organizat în asociația noas
tră unde am primit o pregătire 
teoretică. Și astfel am putut părăsi 
„postul numărul 7" și din rezervă 
am devenit jucătoare titulară. La 
început, în după-amiezele cînd e- 
chipa noastră nu avea antrenamen
te sau jocuri, m-am ocupat de pre
gătirea voleibalistelor din secția 
unde lucrez. Acestea activau în cam
pionatul asociației. Probabil că am 
muncit bine pentru că, în scurt 
timp, am fost promovată ca ajutor 
de instructor la echiira „mare“.

Secretanal asociației, V. Clincea- 
uu, ca și alți membri ai consiliu
lui, au multe cuvinte de laudă 

ria C, este cunoscut și apreciat ca t»n 
specialist cazangiu de nădejde. Nu 
de mult i-a ajutat și pe tovarășii 
de la trustul de exploatări miniere 
Bata Mare să „pună la punct" niște 
cazane „buclucașe". De altfel nici co
legii săi de echipă nu se lasă mai pre
jos cu calificarea profesională. Doi 
dintre ei sînt în școala de calificare, 
unul în școala de maiștri, altul la 
școala tehnică, iar ceilalți urmează 
cursurile școlii serale de cultură gene
rală. Se vede că nu este întîmplător 
faptul că Stănilă Gheorghe, fostul lor 
coleg de echipă, a fost trimis în toam
na lui 1963 să urmeze Institutul mi
nier de la Petroșeni. Merită într-ade- 
văr lăudat maistrul Adam pentru ase
menea băieți de nădejde, pe care i-a 
ajutat și îi ajută cu dragoste și răb
dare.

Multe lucruri bune se vor putea 
spune, fără îndoială. în curind și des
pre activitatea sportivă a celor 60 de 
tineri mineri care de Ia începutul a- 
cestui an se antrenează în cea mai 
tînără secție a asociației lor sportive 
— secția de box. Toți sînt dornici să 
cucerească în această ramură sportivă 
succese pe măsura celor obținute în 
mină. Și ei li cunosc bine pe bacțr 
Adarn. Sînt convinși că-l vor mai întîlni 
de multe ori la ieșirea din șut și bine
înțeles... la aritrenamente.

Cînd am sunat la ușa casei lui 
Ion Adam din cartierul nou, din 
partea de sus a orașului, îl cu
noșteam de acum destul de bine 
și totuși eram nerăbdător să-l văd. 
Ati-a deschis chiar el. Bătrînul 
miner, comunistul iubit și îndrăgit de 
toți cei care-I cunosc, pe care i-a sfă- 

■tuit și ajutat. înalt, cu fața prelungă, 
luminată de ochii care radiază atîta 
bunătate îneît îți este greu să te con
centrezi pentru a Ie mai defini culoa
rea, cu părul bogat și' cărunt, cu 
înîinile bătătorite de muncă, mari, vi
guroase, și totuși parcă gata să ți se 
lase pe umăr cu gingășie. îmbărbătîn- 
du-te. După ce am reușit, împreună, 
să o convingem pe nepoțica lui, de doi 
anișori, Nona, că nu sînt „nenea doc- 
toru “, și să-i readucem veselia în ochii 
mari și negri, ne-am cunoscut și am 
început să discutăm. Și cîte n-am 
avut de aflat și învățat, despre mină 
și noul oraș, despre oamenii noi aî zi
lelor noastre, despre grija și fericirea 
de a avea atîțiă băieți cîți are „baci" 
Adam. Și totuși pare atît, de tinăr... 
Dacă n-aș ști cîți ani a lucrat în 
mină, cîți ani are...

VIRGIL XLBESCU

la adresa instructoarei sportive 
Magdalena Marcoi, Ni s-a arătat că 
tînăra voleilralistă constituie pen
tru colegele sale un exemplu atît 
la locul de muncă cît și pe tere
nul de sport. Sînt miilte fete la fa
brica Dîmbovița care au venit pen
tru prima oară pe tercahl de volei 
datorită Magdalenei Marcoi. „Ea 
știe să ne vorbească atît de frumos 
despre jocul de volei“... spun to
varășele ei de muncă.

Acum, eu ocazia desfășurării pri
mei etape a Spartachiadei , republi
cane, consiliul asociației sportive 
Dîmbovița pune mari speranțe în 
Magdalena. Vâ coordona, împraună 
cu membrii biroului secției de vo
lei, concursurile celor 8 formații de 
fete care se vor întrece pentru ti
tlul de campioană a asociației la 
Spartachiada republicană. Va tre
bui să urmărească meciurile aces
tor echipe, îritrucît are de îndepli
nit o misiune importantă : cele mai 
bune voleibaliste, cele ce se voi* 
evidenția în meciurile Spartachian 
dei, vor forma echipa „Dîmbovița" 
care la toamnă va fi înscrisă în 
campionatul raional de volei, iar 
instruCtoarea principală a acestei 
formații va fi Magdalena Marcoi.

T. RĂBȘAN



DISCUT» DESPRE PREGĂTIREA „SCHIMBULUI DE MÎINE”
*

Buna pregătire a 
„schimbului de mîine" 
ale celor mai multi dintre antrenorii noștri. E evident că fără o pregătire 
timpurie temeinică, bine gradată, este aproape imposibilă realizarea, la vîrstă 
senioratului, a unor performanțe valoroase, de talie mondială. De altfel, 
multe competiții internaționale, printre care și campionatele internaționale 
ale R.P. Romine, au „lansat" adevărate talente la o vîrstă destul de fragedă: 
15 și chiar mai puțin de 15 ani.

Nu de mult, redacția noastră a or
ganizat o discuție cu antrenori și pro
fesori de educație fizică cu speciali
tatea gimnastică, din mai multe ora
șe ale țării, pe teme privind crește
rea și formarea tinerilor gimnaști.

In dezbaterea participanților la dis
cuție a fost pusă mai intri problema : 
„CUM SE ASIGURA SELECȚIA E-
I.EMENTELOR  DE PERSPECTIVA 
PENTRU SECȚIILE DE PERFOR
MANȚA?" Luînd cuvîntul, prof. MIR
CEA BADULESCU, antrenor la Școala 
sportivă experimentală Viitorul Bucu
rești, a spus intre altele: „îmi place 
mult munca cu copii și mă dedic ei cu 
multă pasiune. Am început pregătirea 
de performanță cu copii în vîrstă de 
10—11 ani. pe care i-am pus mai în- 
tîi la o serie de probe de conțrol, 
pentru a-mi da seama de aptitudinile 
lor. Am urmărit îndeosebi calitățile fi
zice specifice echi
libru. detentă, mo
bilitate) prin ușoa
re probe de cum
pănă, sărituri peste 
capră sau execu
tarea podului, aple
cări etc. Verifica
rea îndeminării, ca
litate indispensabi
lă gimnaștilor, am făcut-o prin rosto
goliri și roți laterale. De fiecare dată 
am apreciat prin calificative, compor
tarea copiilor, selecționind pe cei mai 
buni dintre ei. In ceea ce privește vi
teza și forța, am avut in vedere fap
tul că, acestea pot fi dezvoltate în 
cadrul pregătirii ulterioare, și deci nu 
am insistat ea tinerii gimnaști să dis
pună de aceste calități chiar de la 
început".

Profesoara GETA DUMITRESCU 
a spus în legătură cu această chestiu
ne: „Pînă acum făceam selecția pe 
baza calităților evidențiate la probele 
de control. Cred însă că e mult mai 
bine ca selecția, să se facă pornind 
de la conformația copiilor, deoarece 
in multe cazuri sportivii aii foarte 
multe calități dar nu le arată de la 
început". De asemenea, antrenoarea 
Dumitrescu a subliniat rolul pe care 
îl are intelectul copilului, cei mai bine 
dezvoltați recepționînd și însușind 
prompt toate indicațiile.

La această problemă și-a spus , pă
rerea și prof. FRANCISC MARCOS, 
din Tg. Mureș, care a arătat că: 
„Al-um ghidat în selecție atît după 
conformația sportivilor cit și după ca
litățile pe care le pot întrezări". El a 
subliniat că ..starea nervoasă, simțul 
ritmului, mobilitatea sînt calități im
portante de care țin seama atunci cînd 
îmi aleg tinerele cadre de gimnastică". 
Arătind că concursurile de copii cons
tituie un excelent mijloc de selecție, 
el spunea : „Chiar de la începutul pre
gătirii, copiii trebuie obișnuiți cu o 
mutică organizată, dezvoltindu-le pa
siunea și. entuziasmul, fără de care 
nu se pot concepe performanțe ridica
te 'ui gimnastică".

O chestiune mult dezbătută, în care 
nu au coincis întotdeauna părerile 
vorbitorilor, a fost cea privitoare la 
„CONȚINUTUL ȘI FORMELE DE 
PREGĂTIRE ALE COPIILOR ȘI 
JUNIORILOR". Unii au fost de pă
rere că copiii trebuie lăsați să-și în
sușească atît cît pot, inclusiv elemen
te dintre cele mai grele, alții, în 
schimb, cred că este mai bine ca pre
gătirea să fie astfel dozată incit e- 
lementele de cea mai mare dificultate 
să fie însușite într-o etapă superioară.

In cuvîntul său, Francisc Marcos a 
subliniat că profesorii și antrenorii de

ihiptjb
Activitatea la zi
Cicliștii și-au continuat activitatea 

Joi s-a desfășurat un nou concurs de 
șosea la care au luat parte alergători 
romîni și cehoslovaci. întrecerea s-a 
desfășurat de-a lungul a 80 km și a 
fost cîștigată de alergătorul NICOLAE 
NfCULESCU (STEAUA) cu timpul de
2. h.09:12. în fotografie un aspect din 
timpul acestei curse.

Mîine va avea loc un nou concurs 
internațional organizat de clubul spor
tiv Gloria. La ora 9,30 se va da de 
la km 7 (șoseaua Buftea) startul în 
cursa seniorilor (80 km). Apoi, din 
5 în 5 minute vor lua startul juniorii 
de cat. I (30 km), juniorii de cat. 
a H-a (16 km), setr.icurse (16 km) 
și biciclete de turism (6 km).

GIMNASTICĂ

celor mai tineri gimnaști, creșterea și formarea 
costituie, se înțelege, una din preocupările de bază

gimnastică trebuie să țină seama de 
acea calitate a copilului de a executa, 
cu mult curaj, elemente foarte dificile 
mai greu accesibile, afunci cînd copiii 
sînt mai înaintați în vîrstă. „Pornind 
de la aceasta — a arătat el — mi-am 
axat munca pe trei perioade anuale, 
corespunzătore vacanțelor școlare, în 
care timp am executat săptămînal cite 
trei antrenamente speciale și alte trei 
de pregătire fizică generală. Iar rezul
tatele au apărut destul de repede. Cred, 
totuși, că nu trebuie să mergem nici
odată pe linia de a forța nota pregă
tirii la copii, mizând prea mult pe 
curajul și receptivitatea lor".

în același sens a vorbit și prof, de 
educație fizică EUGEN PETERFl, din 
Petroșeni: „Construcția morfo-fiziolo- 
gică a copiilor, curajul care îi carac
terizează le dă posibilitatea să învețe 
cu ușurință elemente de mare dificul

® Cum se asigură selecția elementelor de perspectivă;

• Conținutul și formele de pregătire ale copiilor și juniorilor; 

® Pe scurt, despre s'stemul coinpet’fonal;

tate. Trebuie însă să avem grijă ca 
execuțiile să se facă relaxat, îngreu- 
ierea exercitiilor să aibă loc în mod 
treptat, dozarea efortului — chibzuit. 
Copiii sînt capabili de efort maxim 
pe durată scurtă. De aceea se impune 
ca profesorii și antrenorii să alcătu
iască exerciții în acest sens, în care 
încordarea maximă a tinerilor gimnaști 
să fie solicitată pe durate scurte".

în cuvîntul său prof. MARCEL MA- 
RAȘESCU din Craiova s-a referit la 
experiența proprie în munca cu tinere
tul. „Acrobatica — a arătat el — este 
foarte necesară și binevenită pentru 
copii. Ea trebuie însă să fie gradată 
în mod chibzuit pentru că, în caz con
trariu. se pot obține rezultate inverse 
celor scontate. Să dau ca exemplu, in 
acest sens, pe tinerii gimnaști craio- 
veni Mutu și Păunescu care au pro
gresat continuu cîțiva ani. insă la un 
moment dat evoluția lor a stagnat. 
Prin antrenamente speciale ei și-au re
venit, iar acum se află din nou în 
progres"

Prof. MIRCEA BADULESCU s-a re
ferit la importanța materialului intui
tiv în munca cu copiii. „Rezultatele 
obținute — sînt mult mai bune, iar 
succesul se realizează mult mai repede 
atunci cînd copiilor le sînt arătate fil
me, kinograme, desene, pentru că în 
acest fel ei își dau seama mult mai 
ușor de unele greșeli pe care le fac, 
iar materialul intuitiv ii ajută la co
rectarea defectelor". In legătură cu a- 
ceastă problemă participanții la dis
cuții au subliniat că în munca de pre
gătire a copiilor și juniorilor un 
rol important trebuie să-l aibă

LA REVEDERE,
(Urmare din pag. 1)

mari campioni, care au făcut cinste 
sportului nostru. în „jurnalele de 
bord" ale acestor baze nautice întîl- 
nim nume înscrise de anul trecut pe 
listele fruntașilor în finalele juniori
lor (Cornel Nicolau, Ion Ghițulescu, 
Maria Dina etc.), dar și mulți... 
boboci. Antrenorii sînt bucuroși, 

și gimnastica artistică, deoarece 
aceasta dezvoltă foarte mult elastici
tatea, simțul ritmului. Pentru dezvol
tarea acestor calități sînt binevenite 
jocurile dinamice la aparate, cu ti- 
guri specifice gimnasticii. în ce pri
vește gradarea efortului, se impune a- 
cordarea unei atenții foarte mari fap
tului că copiii se află în plin proces 
de creștere. Deci, o grijă deosebită ca 
mobilitatea lor articulară să nu fie 
supusă brusc la un efort prea mare, ca 
elementele grele și foarte grele să fie 
însușite treptat. De asemenea, s-a a- 
rătat necesitatea asigurării unor apa
rate corespunzătoare pentru copii (cal, 
paralele), indispensabile unei munci de 
calitate bună cu copiii și juniorii.

O altă problemă pe care am pus-o 
în discuția antrenorilor și profesorilor 
de educație fizică a fost „SISTEMUL 
COMPETIȚIONAL PENTRU COPII ȘI 
JUNIORI". Majoritatea vorbitorilor au 
arătat că se impune de urgență adopta
rea unui sistem competițional pe eta
pe, care să rămînă în vigoare mai 
mulți ani și care să asigure o bună 
pregătire celor mai tineri gimnaști. 
Unii dintre participant: au criticat ac
tualul sistem de clasificare la copii și 

juniori, arătînd că 
el frînează progre
sul gimnaștilor. De 
asemenea, marea 
majoritate a ce or 
prezenți la discuție 
au subliniat că 
este necesară ornai 
mare preocupare 
pentru gimnastică 

în școlile de toate gradele, care trebuie 
să devină cu adevărat pepiniere ale 
gimnasticii din țara noastră. S-a men
ționat îndeosebi rolul important ce re
vine școlilor sportive de elevi.

★
Considerăm că discuția a fost inte

resantă. Ea a arătat interesul și preo
cuparea antrenorilor noștri pentru creș
terea și formarea tinerilor gimnaști. 
Este necesar ca federația de specialita
te să studieze temeinic această proble
mă, să adopte unele hotărîri precise, 
orientative, în munca cu copiii și ju- 
riorii. care să devină apoi un ghid pen
tru toți profesorii și antrenorii care 
lucrează cu cei mai tineri gimnaști ai 
țării. Numai în felul acesta vom asi
gura buna pregătire și formarea 
„schimbului de mîine'1 al gimnasticii 
noastre.

Material redactat de 
C. MACOVE1

★ ★ ★
CURS DE PERFECȚIONARE PEN

TRU ARBITRI ȘI ANTRENORI: în 
perioada 30 niartie-5 aprilie, federația 
de gimnastică organizează, în Capi
tală, un curs de perfecționare pentru 
antrenori de gimnastică și arbitri din 
întreaga țară. Vor fi prezentate refe
rate în legătură cu ultimele precizări 
ale F.I.G. în probleme de arbitraj, 
precum și expuneri cu privire la me
todica antrenamentului. De asemenea, 
acțiunea va fi folosită pentru buna or
ganizare și desfășurare a întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei republicane. 
Prima expunere este fixată pentru luni 
30 martie, ora 10, la Centrul „23 
August", din București.

fiindcă vor avea ce număra la 
toamnă. De la primele lecții, Gavrilă 
Ivan, Alexandru Logofătu, Maria Tă- 
nase și alții s-au împrietenit ușor cu 
padela sau pagaia, dovedesc un pro
nunțat simț al echilibrului în barcă, 
și prind iute de la „cei mai mari" 
tehnica alunecării pe apă.

Iar „cei mai mari" s-au așternut 
serios la drum și fac zilnic cale de 
vrea 20 de km — băieții — și nu mai

© ATLETI5M
Un prim pas spre Olimpiada

de ia Ciudad dc Maico
Seria recordurilor republicane de 

atletism în aer liber pe anul 1964 
a fost inaugurată miercuri. In cadrul 
unui concurs desfășurat pe stadionul 
centrului de antrenament „23 August", 
tînărul GHEORGHE COSTACHE 
(C.S.S ) a stabilit un nou record de 
juniori la aruncarea ciocanului (6 
kg), obțirund rezultatul de 62,59 m. 
El și-a întrecut vechiul record cu 93 
de centimetri și i-a lipsit foarte puțin 
ca să stabilească cea mai bună per
formanță mondială de juniori. Cos- 
tache a avut o aruncare, depășită, 
de 64,20 m, iar recordul mondial de 
juniori, al vest-germanului Woltering 
(1961), măsoară 63,54 m. Cu sigu
ranță că — în scurtă vreme — 
Gheorghe Costache va fi primul din
tre atleții noștri juniori care să de
țină un record mondial 1

In anul ediției inaugurale a cam
pionatelor europene de atletism pen
tru juniori (vor avea loc în Polonia 
în luna septembrie) Gheorghe Costa- 
che a luat un start mai mult decît

SCHI
Au fost desemnați campionii de juniori 

la slalom special și slalom uriaș

Mîine dimineață, pîrtiile din Fundata găzduiesc 
tradiționala competiție de fond „Cupa F.R.S.B.". 
Dubla campioană republicană Marcela Leampă este 
principala favorită la fete.

be
— țoiu

BAC!
puțin de 12 km — fetele. Cînd „stolul" 
caiacelor se împrăștie pe lac, podelele 
lor par aripile unor liliputanice mori 
de vînt. O atrăgătoare invitație Ia 
canotaj : în curînd își vor face in
trarea și schifiștii. Se vor deschide 
porțile hangarelor și la Știința, Voința, 
Olimpia, Rapid.

...Marea stagiune a canotajului a 
început. Nu în cadrul restrîns de sub 
tribunele stadionului Republicii, ci 
pe scena strălucitoare a lacurilor. O 
stagiune care va dura trei anotim
puri.

La revedere bac, bine ați venit, ape 
de primăvară 1 

Mîine apare nr. 6-1964 ai revistei „SPORT"
Din cuprinsul său spicuim următoarele materiale :
• HANDBAL — Un amplu fotoreportaj al marelui triumf de la 

Praga.
• SPARTACHIADA REPUBLICANA, la Constanța.
• FOTBAL — Un cuplaj... restanțier — A început returul — 

pentru albumul dumneavoastră : echipa ȘTIINȚA Timișoara — Două 
generații : maestrul emerit al sportului losif Petschovschi și juniorii 
arădani — Arbitrul Popa Mihai comentează campionatul grecesc — 
Montuori din nou pe gazon.

• VOLEI — Spre Tokio — pregătirile loturilor olimpice.
® MAGAZIN-SPORȚIV, o rubrică bogat ilustrată cu varietăți din 

țară și de peste hotare.
• RUGBI — A început campionatul — Varietăți — Cîteva din 

noile modificări ale regulamentului de joc.
Incepînd de mine găsiți acest număr la orice chioșc al difuzări: 

presei din Capitală și din țară.

promițător. Antrenorul său, prof. 
C-tin Spiridon ne-a spus ca tînărul 
Gheorghe Costache s-a pregătit toată 
iarna cu seriozitate și că așteaptă ca 
elevul său să realizeze în acest an 
performanțe din cele mai bune.

Gheorghe Costache, născut în anul 
1946, este elev în clasa a X-a a Șc.M. 
nr. 7 „I. L. Caragiale" din București. 
El este un atlet harnic și, așa cum 
a dovedit-o, cu mari posibilități de 
progres. „Evident, spunea el, am foarte 
puține șanse pentru a mă număra 
printre cei care vor participa la l.O. 
de la Tokio. Mă gîndesc însă, cu 
toată seriozitatea, la ediția viitoare a 
Olimpiadei, cea de la Ciudad de Me
xico, din 1968. Atunci voi avea 22 de 
ani. vîrstă potrivită pentru rezultate 
dintre cele mai ridicate. Voi munci 
cu toată pasiunea și toată energia 
pentru a realiza performanțe din ca 
in ce mai bune".

Le așteptăm cu încredere...

r. viL

POIANA BRAȘOV 27 
(prin telefon). Joi și vi
neri s-au desfășurat pe 
pîrtiile Postăvarului pro
bele de slalom special 
și slalom uriaș din ca
drul campionatelor re
publicane pentru juniori și 
junioare. întrecerile au În
trunit 105 concurenți 
(campioni regionali și nu
meroși a Iți schiori eviden
țiat: în acest sezon),care 
s-au bucurat de o zăpadă 
bună și o vreme excelen
tă. Cîteva rezultate: SLA
LOM SPECIAL JUNIORI 
I (manșa I 42 de porți, 
manșa a Il-a 43 porți): 1. 
Beniamin Haidu (Dinamo 
Brașov) 73.1 (36.8+36.3) 
campion republican; 2. 
N. Andreescu (Voința Si
naia) 73,9 ( 37,1+36.8):
3. D. Munteanu (Steagul 
roșu Brașov) 76,8; 4. N. 
Moldoveanu (Caraimanul 
Bușteni) 81,8; 5. R. Iva- 
reli (S.S.E. Sinaia) 85,9t 
6. T. Popescu (S.S.E. Si
naia) 85,9; JUNIORI 11:
1. C. Cișmașu (S.S.E. 
Predeal) 79,1 — cîștigă- 
tor al concursului repu
blican; 2. V. Brenii (St 
roșu Brașov) 79,5; 3.
Gh. Vulpe (S.S.E Sinaia) 
82,9; 4. I. Rotaru (S.S.E. 
Predeal) 83,6; 5. A. Sza- 

Cluj) 86,66. 6. N. Cre- 
{Dinamo) 86,7: JUNIOA

RE (2x35 porți): 1. Constanța Măzgă- 
reanu (Luceafărul Brașov) 81.3
(42,5+41,8) — campioană republi
cană; 2. Mihaela Casapu (S.S.E. Pre
deal) 84,4 (43,2+41,2); 3. Liana Bie- 
bea (Luceafărul) 93,2; COBO- 
RIRE JUNIORI I (de ia cabana 
Cristianul Mare pînă la Drumul lui 
Lehmann): 1—2. V. Brenci și B. Hai
du 1:40.8 — campioni republicanii 
JUNIORI II: 1. Gh. Vulpe 1:42.7)
2. C. Cișmașu 1:46,7; 3. I Rotaru
1:48,2; junioare (din Vf. Kant- 
zer pînă la zidul mare) : 1. Constanța 
Măzgăreanu 1:13,9 — campioană re
publicană; 2. Liana Blebea 1:14,1.

Duminică dimineața se dispută în 
Kantzer „Cupa Postăvarul" care con
stă dintr-o probă de slalom special 
pentru seniori și senioare.



Derbiul etapei,
DIN CAPITALADinamomeciul Steaua

SÎMBÂTA

de lupte clasice

Dl””NICA

Niculescu, unul din jucătorii de bază ai echipei 
Steaua, în plină acțiune.

Foto : T. Roibu

Tradiționala întîlnjre 
dintre echipele masculine 
Steaua și Dinamo consti
tuie derbiul etapei «se 
desfășoară azi și mîine 
în cadrul campionatelor 
republicane de baschet 
masculin și feminin. Pre
cedentele meciuri dintre 
aceste formații sînt ele în
sele o invitație pentru 
partida de mîine, în care 
— subliniem — dinamo- 
viștilor le sînt absolut 
necesare cele două puncte 
pentru a-și menține șansele 
de calificare în turneul 
final. In plus, după jocul 
cu Rapid, ei au rămas 
datori spectatorilor... In 
ceea ce o privește, Steaua 
vine mîine după cîteva 
meciuri reușite, care au 
arătat că formația se află

pentru juniori și junioare
De luni pină joi, orașele Craiova, 

Suceava, Satu Mare și Ploiești au 
găzduit cele mai bune echipe de ju
niori și junioare ale țării, care s-au 
întrecut în cadrul etapei de zonă a 
campionatelor republicane. In gene
ral, întîlnirile au fost interesante, viu 
disputate, unele din ele oferind jocuri 
de valoare tehnică ridicată. Publicul, 
iormat în majoritate din elevi și ele
ve, a contribuit prin entuziasmul său 
la reușita disputelor pasionante date 
intre tinerii competitori.

Partidele din cele două zone de 
juniori -și două de junioare au desem
nat parte din finalistele campionatelor 
republicane. Mai precis, primele trei 
formații din fiecare zonă vor parti
cipa la finale, alături de primele două 
clasate în campionatul orașului Bucu
rești care se încheie duminică. 
Iele vor avea loc între 7—12 
în orașe încă nedesemnate. Șt 
rezultatele înregistrate în zone.

La Craiova, primul loc a fost cu
cerit de echipa masculină S.S E din 
Oradea. Clasament: 1 S.S.E. 
DEA, 2 SSE. PLOIEȘTI. 3. 
TG. MUREȘ, 4. S.SE. Tg 
S.S.E. Rm. Vîlcea. 6 S.S.E. 
șoara, 7. Școala medie Brad, 8. Vic- 
t®ria Oltenifa.

Fina- 
aprilie 
acum.

ORA-
S.S.E.

M 5.
Timi-

Din zona Suceava s-au calificat, în 
ordine: 1. S.S.E. PIATRA NEAMȚ, 2. 
S.S.E. BRAȘOV. 3. CLUBUL SPOR
TIV ȘCOLAR CLUJ.

La fete, zona de la Satu Mare a 
stabilit următorul clasament: 1. S.S.E. 
ORADEA, 2. S.S.E. SATU MARE, 3. 
ÎNFRĂȚIREA GHEORGH1ENI, 4. LJ- 
nirea Tr. Măgurele, 5. S.S.E. Deva. 
6. S.S.E. Timișoara, 7. Unirea Bîr- 
lad. Campioana de junioare a regiu
nii Oltenia, echipa S.S.E. Craiova, nu 
s-a prezentat la această etapă a cam
pionatului republican.

A doua zonă a fetelor s-a desfășu
rat la Ploiești. Tn meciurile finale 
s-au înregistrat următoarele rezultale: 
S.S.E. ~ . ....................... '
45—18 
S.S.E. 
S.S.E.

în ascendență de formă. Dintre celelalte 
întîlniri ale seriei I notăm Politehnica— 
Siderurgistul Galați și Știința Craiova—• 
Steagul roșu Brașov, importante în 
lupta pentru evitarea retrogradării de 
către aceste echipe. In seria a 11-a a 
campionatului masculin, Farul Con
stanta susține în fața echipei Progre
sul bucurești un examen dificil în în
trecerea pentru cucerirea locului I.

La fete, cele mal interesante jocuri 
sînt Rapid •— Voința București și Mu
reșul — Știința Cluj (seria I), A.S.A. 
Cluj — Progresul București și Mătasea 
Dudești — S.S.E. Constanta (seria a 
Il-a). Formațiilor Progresul și S.S.E. 
le esle necesară victoria pentru a pro
mova în prima serie.

Iată programul complet: MASCULIN 
SERIA 1 : Steaua — Dinamo Bucu
rești, Rapid — Dinamo Oradea, Știința 
Timișoara — Știința București, Politeh
nica Cluj — Siderurgistul Galați, Ști
ința Cluj — Știința Tg. Mureș, Știința 
Craiova — Steagul roșu Brașov; SE
RIA A Il-a : Voința Tg. Mureș — Con
structorul Iași, Progresul București — 
Farul Constanța, Aurul Brad — A.S.A. 
Bacău, Olimpia M.L — Voința Satu 
Mare; FEMININ SERIA I : Voința 
București — Rapid, Știința București 
— Crișul, Voința Tg. Mureș — Unirea, 
Mureșul — Știința Cluj, Voința Ora
dea — Voința Brașov; SERIA A 
II-A : I.C.F. — Știința Timișoara, Mă
tasea Dudești — S.S.E. Constanța, 
A.S.A. Cluj — Progresul București, 
C.S.M.S. Iași — Olimpia București.

HANDBAL : Sala Floreasca, de 
la ora 7 : Jocuri în cadrul „Cupei 
Sfatului popular al Capitalei", 
pentru echipele Ș.S.E.

VOLEI : Sala C.P.B., de la ora
17.30 : C.P.B. — Știința Buc. (f).

RUGBI : Teren Unirea, de Ia ora
16.30 : Unirea — Gloria.

ATLETISM : Sala Floreasca II, 
de la ora 16,30 : Etapa a IIl-a □ 
campionatului Capitalei pentru ju
niori, categoria I.

BASCHET : Sala Dinamo, de ta 
ora 17 : Mătasea Dudești — Ș.S.E. 
Constanța țf), Progresul — Farul 
Constanța (m), Știința — Crișul 
Oradea (f).

HANDBAL : Sola Floreasca, de 
la ora 14: ultimele jocuri în ce
drul „Cupei Sfatului popular al 
Capitalei*, pentru echipele Ș.S.E.

ATLETISM : Stadionul Dinamo, 
de Ia ora 10 : primul concurs în 
aer liber. Sala Floreasca II, de la 
ora 9 : Etapa a lll-a a campiona
tului Capitalei pentru copii.

BASCHET : Sala Giulești, de ‘a 
ora 8 : Olimpia M.l. — Voința 
Satu Mare (m). Sala Floreasca, de 
la ora 8 : I.C.F. — Știința Timi
șoara (f), Voința — Rapid (f), 
Rapid — Dinamo Oradea (mj, 
Steaua — Dinamo București (m).

RUGBI : Stadionul Dinamo (teren 
II), de la ora 10 : jocuri în cadrul 
„Cupei Dinamo“ pentru juniori. 
Participă echipele Steaua, Unirea, 
Progresul și Dinamo. Teren Parcul 
copilului, de la ora 9,30 : Steaua—

Brașov—Știinta ALoinești 
(13—13). ' S.S.E. Ploiești— 
Constanța 54—51 (25—23),

Rm. Vîlcea—CI. sportiv școlar 
Cluj 59—28 (27—17), Flacăra Galați 
—Știința
19—17 (12—12). Clasament: 1. S.S.E. 
BRAȘOV. 2. ȘTIINȚA MOINEȘTI, 3. 
S.S.E. PLOIEȘTI, 4. S.S.E. Constanța, 
5. S.S.E. Rm. Vîlcea, 6 Clubul spor
tiv școlar Cluj. 7. Flacăra Galați, 8. 
Știința Cîmpulung Moldovenesc. (I. 
ION-coresp.).

Cîmpulung Moldovenesc

Știința Cluj și Grivița Roșie — 
Știința Timișoara.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
9,30: Rapid — Știința Galați (m), 
Metalul — Corvinul Deva (f). Sala 
Dinamo, de la ora 8 : Dinamo — 
Forul Constanța (f), Steaua — 
Știința Timișoara (m), Dinamo — 
Știința Cluj (m), Progresul — Trac
torul Brașov (m).

GIMNASTICĂ : Sala Dorobanți 
și sala I.C.F., de la ora 8,30 : 
jCupa primăverii" pentru studenți.

LUPTE : Sala Dinamo, de la ora 
14,30 : prima etapă a campiona
tului republican de lupte clasice 
Pe echipe.

FOTBAL : Stadionul Giulești, ora 
10 : Tehnometal București — Elec
trica Fieni (cat. C) ; teren Timpuri 
noi (Dudești), 
roșie București — Electrica Cons
tanță (cat. C) ; stadionul Politeh
nica (fost C.A.M.), ora 10 : Știința 
București — Flacăra Moreni (cat. 
B). Stadionul „23 August", de la 
ora 14,15: Steaua — Rapid și 
Progresul — Dinamo (cat. A).

ora 10 : Flacăra

Semifinalele campionatului republican de juniori
Za tri- 
locali-

BRAȘOV 27 (prin telefon de 
mi sul nostru). Sala Armatei din 
ta-te a găzduit miercuri și joi semifi
nalele campionatului republican de box 
al juniorilor. Tinerii participanți au 
demonstrat că sînt posesori ai unui 
bogat bagaj de cunoștințe tehnice. Și 
arbitrajele au ținut pasul, de data 
aceasta, cu frumoasa evoluție a tine
rilor pugiliști și au contribuit la reu
șita competiției.

O etapa cu multe „derbiun
Etapa a Vll-a a „Cupei R.P.R.", care 

se desfășoară azi și mîine, progra
mează cîteva meciuri deosebit de in
teresante. Se poate spune că este o 
etapă a „derbiurilor", în care preten- 
denții la primele locuri se întîlnesc 
intre ei. Clujul va găzdui meciul fe
minin dintre liderul clasamentului. Ști
ința și Rapid București, neînvins.în ac
tuala competiție.

Este interesant de arătat că în acea
stă etapă primele cinci echipe din cla
samentul masculin vor evolua In Capi
tală. Cu excepția echipei Rapid, favo
rită în întîlnirea cu Știința Galați, 
toate celelalte formații au șanse egale, 
ceea ce anunță intilniri viu disputate.

Devine tot mai interesantă întrecerea 
echipelor din seria a doua. Cu cît ne 
apropiem de sfîrșit, meciurile sînt din 
ce în ce mai disputate, echipele, lup- 
tînd cu ardoare pentru ocuparea pri
melor locuri, care asigură promovarea 
in seria întîi.

Iată programul etapei: masculin t 
Rapid — Știința Galați, Steaua — Ști
ința Timișoara, Progresul — Tracto- 
rui Brașov, Dinamo — Știința Cluj, 
C.S.M.S. Iași — Farul Constanța, Mi
nerul Bihor — Petrolul Ploiești. Femi
nin: C.P.B. — Știința Buc., Dinamo — 
Farul Constanța, Știința Cluj — Rapid, 
C.S.M. Cluj — C.S.M* Sibiu, Voința 
Craiova — Progresul Buc.

SERIA A 11-a, masculin : Dinamo 
Suceava — Olimpia Buc.. Știința Bra
șov — C.S.M. Cluj, Electroputere Cra
iova — Ind. Sîrmei C. Turzii, Minerul 
B. Mare — Constructorul Brăila. Îna
inte Timișoara — Știința Petroșeni, 
Feminin: C.F.R. Timișoara — Voința 
București, Metalul Buc. — Corvinul 
Deva, Partizanul r. Brașov — Voința 
M. Ciuc, Penicilina Iași Progresul 
Tîrgoviște.

CLASAMENTE
CAAÎPIONATUL REPUBLICAN

Reversul.
în ultima vreme se duce o sus

ținuta muncă de stimulare a pre
gătirii echipelor noastre și în di
recția îmbunătățirii serviciului, care 
să fie utilizat nu ca o simplă for
malitate de trecere a mingii peste 
plasă, ci ca un important proce
deu tehnico-tactic ofensiv. Serviciul 
(fie „roată", fie „plutitor") chiar 
dacă nu aduce direct puncte, creează 
adversarului dificultăți în construi
rea atacului. Și, fapt îmbucurător, 
am și început să constatăm unele 
progrese, consemnate de noi la 
timpul lor. Aproape la toate echi
pele primei serii masculine și fe
minine, serviciul a căpătat, într-a- 
devăr, cuvenita prețuire și o serie 
de jucători sau jucătoare s-au spe
cializat în această privință.

Faptul este pozitiv, dar... pro
blema prezintă și un revers, care 
nu trebuie neglijat. Și anume, că 
progresele în această direcție nu 
pot satisface grija pentru saltul 
general al voleiului nostru dacă

nu sînt însoțite și de o mereu spo
rită atenție pentru ameliorarea pre
luărilor. Ceea ce, pare-se, nu se 
petrece chiar așa, căci la majori
tatea meciurilor scorerii înregis
trează în foile de arbitraj prea 
multe puncte făcute direct din 
servicii. Un singur exemplu, extras 
din bilanțul celor trei seturi ale 
partidei feminine C.P.B. — Progre
sul : 5—3 ; 1—4 ; 2—2. Deci 8—9, 
scorul realizat prin puncte direct 
din servicii de cele două echipe. 
Acest scor denotă, desigur, și ser
vicii eficace, dar și lacune în pre
luări.

E limpede, așadar, că măiestria 
serviciilor unei echipe, pentru a 
putea fi considerată ca atare, tre
buie judecată numai în raport cu 
pregătirea adversarului la capitolul 
preluărilor și cu calitatea acestora. 
De aceea, atenția trebuie îndrep
tată în egală măsură — spre îm
bunătățirea serviciilor și a pre
luărilor. — c. f. —

SERIA A II-A

FEMININ

1. (2) Partizanul roșu Brașov
2. (3) Voința Miercurea Cîuc
2 - -----J ‘ *
4
5
(
7
I .. .............. .......

Clasament calculat târâ 
Una Iași — Voința M. Cine.

Metalul București 
Progresul Tîrgoviște 
Corvinul Deva 
Voința București 
Penicilina Iași 
C.F.R. Timișoara 

clasament calculat

(i)
(4)
(8)
(5)
(7)
(8)

fără

MASCULIN

Petrcșenî 
Brăila 

Cluj

Știința 
Constr.
C.S.M. 
Ind. Sîrmei C. Turzii 
Știința Brașov

1- (1)
2. (2)
3- (3)
4. (B) 
S- (4) . .
S (5) Electroputere Craiova 
7 (7) Minorul Baia Mare
8. (10) Olimpia Eu cur ©ști
9. (8) înainte Timișoara

10 (9) Dinamo Suceava

între 
echipe

H 9 2 30:14 20
10 9 1 29:12 19
11 8 3 26:14 19
11 5 6 20:23 16
11 4 7 18:24 15
11 3 8 17:26 14
10 3 7 14:25 13
11 2 9 13:29 13

meciul Femei-

13 9 4
13 8 5
13 8 5
13 7 6

7
7
7 21:25
8 23:29
8 21:28
8 19:29

13
13
13
13
13

32:17 22 
30:21 
27:24 
23:21 
25:25
24:26

21
21
20
19
19
19
18
18
18

paranteze — locurile ocupate de 
înaintea etapei de duminică.

★
L4 1ĂȘ1 : C.S.M.S. — Minerul 
(masculin. Cupa R.P.R.) 3—2 

14—16, 13—9, 15—17,
---------- t Moșescu și

JOI
Bihor
(15—10,
15—10). S-au remarcat
Weisman de la gazde, Starinschi și 
Gomoviceanu de la Minerul. (GH. VA- 
SILIU și A. SCĂUNAȘ — corespon
denți).

Și acum, cîteva aspecte din cele 
două reuniuni. Miercuri, primul meci 
al galei a fost și unul dintre cele mai 
frumoase. în cadrul categoriei hîrtie 
s-au întîlnit T. Kineses (Brașov) și 
I. ApahideanU (Cluj). Cu iun plus de 
claritate în acțiuni brașoveanul a reu
șit să obțină o muncită, dar meritată 
victorie la puncte. în cadrul catego
rici cocoș, 1. Mărgineanu (C. Turzii) a 
realizat o partidă foarte bună în com
pania campionului de anul trecut A. 
Simion (C. Lung Muscel). Din primele 
secunde ale luptei, cei doi combatanți 
s-au angajat într-un schimb de lovi
turi foarte puternice. Mărgineanu, 
avantajat de alonjă, s-a prezentat în 
primele reprize la nivelul învingăto
rului său, dar a greșit, mai apoi, an- 
grenîndn-se în lupta de aproape care-i 
convenea Iui Simion. în ultimul rund, 
Mărgineann, obosit, a fost depășit ca
tegoric. Pentru acest motiv, arbitrul 
Ștefan a oprit meciml acordînd victo
ria prin abandon 
aceeași categorie 
frumos și forma 
Gorea (Reghin)
1—2-uri repetate, l-a silit pe L. Ber- 
tolom (Mediaș) să abandoneze în ulti
ma repriză.

Un meci foarte echilibrat a fost cel 
dintre P. Muca (Timișoara) și E. Cons- 
tantinescu (Craiova). Deși craioveanul 
avea, spre sfîrșitul meciului, un ușor 
avantaj, un accident — în sarma 
ruia i 
minat 
Muca. 
ceanu 
fost nevoit 
treptele ringului. Băcăoanul I. Gîlcpae, 
prin comportarea sa, a arătat că do
rește mai mult victoria, pe care a și 
obținut-o.

lui A. Simion. Tot la 
am remarcat boxul 

bună a tînărului O. 
care, cu directe și

că- 
s-a deschis arcada — i-a deter- 
pe arbitri să acorde victoria lui 
La categoria mijlocie, V. Tecu- 
(Giurgiu), deși mai tehnic, a 

să coboare totuși învins

Alte rezultate : cat. hîrtie : D. Po
pescu (Craiova) b.p. M. Roadevin 
(Brăila) ; cat. semi ușoară : Al. Popa 
(Cluj) b.p. V. Gheorghe (Brăila), C. 
Negoescu (București) b. dese. II I). 
Constantines cu (Arad) ; cat. senv mij
locie : Șt. Marton (Cluj) b.p. Z. Antal 
(Reghin) ; cat. mijlocie : Gh. Chivăr 
(C. Turzii) b.ab. I P. Ghercea (Bocșa 
Romînă) ; cat. grea : N. Dineu (Cugir) 
b.p. I. Sănătescu (Tr. Severin), G. 
Schubert (Timișoara) b.k.o. I I. Murton 
(Galați).

în reuniunea de joi s-au disputat 
semifinalele la categoriile minimă, 
muscă, pană, lișoară, mijlocie mică și 
semigrea. Iată rezultatele : cat. mi
nimă : Gh. Drugă (Zarnești) b.p.^Af. 
Lumezeanu (Brăila), V. Kiss (Cluj) b.p. 
G. Pomelcu (București) ; cat. muscă : 
C. Cocirlea (Brăila) b.p. V. ZUberman 
(București), Gh. Tală (Mediaș) b.p. 
I. Filip (C. Turzii) ; cat. pană : A. Pe
ternel (Cluj) b.ab. I V. Aștileanu (Re
șița), I. Sabău (București) b.p. Al. Cibi 
(Reghin). în cadrnl categoriei nșoare 
V. Dandoți (C. Turzii) b.p. Gh. Anghe- 
lescu (Brăila), P. Niculescu (Bucu
rești) b.p. M. Truichici (Ciudanovița) ; 
cat. mijlocie mică : Al. Ciurea (Ale
xandria) b.p. Gh. Dumitrescu (Cîmpi- 
na). Partida dintre cei doi semigrei 
E. Naghi (Cluj) și Fr. Maier (Timișoara) 
s-a desfășurat în mod necorespunzător. 
Maior, în dorința de a cîștiga cu orice 
preț, a uitat complet să se apere. De 
la primul pînă la ultimul sunet de 
gong el a atacat continuu dar a și re
cepționat toate loviturile adversaru
lui. Pentru stilul său ofensiv, și cre
dem că aceasta nu îi era suficient, ju
riul l-a preferat pe boxerul

Finalele campionatului 
de juniori au loc sîmbătă

timișorean, 
republican 
seara.

M1HA1 TRANCĂ

7 PATINAJ
PRIMELE REZULTATE

Pe patinoarul 
„23 August", 55 
categoriile, din Brașov, Cluj și Bucu
rești, nestingheriți de razele soarelui, 
au luat vineri startul în cea de a V-a 
ediție a „Cupei Dinamo". Dimineața 
și-au disputat întîietatea cei mai tineri 
patinatori artistici, fetele și băieții din 
categoriile de vîrstă 7-8 și 9-10 ani. 
Iată primii clasați după figurile im
puse: cat. 7-8 ani: ANCA TANASE 
(Steaua) și GH. FAZEKAȘ (Dinamo);

artificial din parcul 
de sportivi de toate

-1

DIN „CUPA DINAMO"
cat. 9-10 ani: BEATRICE 
(Constructorul) și PAUL 
(Constructorul), Aceștia au 
bunele aprecieri.

După-amiază au intrat în _____
patinatorii din celelalte categorii a că
ror evoluție, la exercițiile impuse, a 
durat pînă seara tîrziu. Azi de la ora 
20 și mîine de la ora 18, concurenții 
își vor prezenta repertoriul la „li
bere".

HUȘTIU
GRECU 

confirmat

concurs



Din programul international 
al fotbaliștilor noștri

Următoarele două luni, aprilie și mai, vor fi bogate în întilniri inter
naționale. In aceste luni fotbaliștii noștri vor întîlni acasă șt peste 
hotare reprezentative naționale și echipe de club. Fără îndoială, deasupra 
tuturor se situează jocurile dintre reprezentativele olimpice ale R.P. 
Romîne și R.P. Bulgaria, care, după cum s-a mai anunțat, vor avea 
Ioc la 3 și 31 mai. Intre timp. în cadrul meciurilor de pregătire, fotbaliștii 
din lotul olimpic vor susține cîteva întilniri amicale de verificare. La 
1 aprilie „olimpicii" vor primi la București replica echipei Sarajevo, 
iar la 8 aprilie, jucătorii romini vor face o deplasare în R.S.F. Iugo
slavia, unde vor întîlni o echipă de club fruntașă din prima categorie. 
La 26 aprilie, la București, echipa olimpică a R-S. Cehoslovace va fi 
ultimul partener de joc al fotbaliștilor noștri înaintea meciului oficial 
cu reprezentativa olimpică a R.P. Bulgaria.

Un alt meci internațional, care atrage atenția în această perioadă, 
este cel pe care reprezentativa de tineret a R.P.R. îl va susține în Suedia. 
Jocul cu echipa de tineret a Suediei va avea loc la Stockholm, la 28 
aprilie. Anul trecut, la Cluj, echipa noastră a cîștigat întilnirea cu tinerii 
fotbaliști suedezi, cu scorul de 2—1.

In cadrul pregătirilor echipei reprezentative B, care în cursul acestui 
an va susține cîteva meciuri internaționale, este prevăzut un joc cu 
Ujpest Doz.sa (R.P. Ungară), la 26 aprilie, la Timișoara.

în luna mai, echipe de categoria A vor întreprinde turnee peste 
hotare. U.T.A. va susține trei jocuri în U.R.S.S., iar Farul va pleca 
în R.D. Germană, unde între 18 și 28 mai va juca cu trei formații 
Iruntașe. In același timp, echipe din R.F.G., R.P. Ungară și U.R.S.S. 
vor fi oaspete ale echipelor noastre de club. între 24—31 mai puternica 
formație vest-gerniană Miinchen 1860 va juca Ia Cluj, Timișoara, Constanța. 
Szeged (R.P.U.) va evolua la Brașov, lași și Ploiești între 20 și 27 mai, 
iar Neftianik Baku (U.R.S.S.), va avea ca partener de întrecere echipele 
Progresul, Știința Cluj și Petrolul, intre 28 mai și 3 iunie.

Pe scurt, un program internațional bogat și atractiv, pentru care fot
baliștii noștri trebuie să se pregătească foarte serios.

Pregătirile lotului
Joi după-antiază, pe stadionul Gîu- In 
ști, a avut loc primul joc de seiec- meci
i pentru tinerii jucători din care se 
i forma lotul echipei de tineret pen- 
u întîlnirile internaționale din acest
i. Jucăte«ii au fost impărțiți în 
juă echipe (galbenii și albaștrii) 
îsținînd un meci cu o durată de 
>uă reprize a cite 45 de minute. La 
est joc au luat parte printre alții: 
'eichelt, C. Dan, Danileț, Donciu, 
avlovici, Sorin Avram, Jancu, Dttmi- 
iu II, Năsturescu, Lupescu. Au ciș- 
gat albaștrii cu scorul de 4—2 
1—0) prin punctele înscrise de Pav- 
vici (3), lancu pentru albaștri, și 
maischi și Frățilă pentru galbeni, 
regătirile tinerilor fotbaliști sint con- 
ise de antrenorii B. Atarian și I. 
etschowschi.

Dribling ,,fin“ ? Unor spectatori gălăgioși !

Pregătiri intense...

rămas pe teren de dumi- 
'a trecută. Nu s-a hotărît 
:ă să tragă la poartă.

— Doctore, repede un leuco
plast !
— S-a lovit careva ?
— Nu, dtir nu putem trăi de ți
petele ăstuia.

De-ar fi, ce bine ar fi !Pree-izie, nu glumă !

— S-a tras ceva la poartă ?
— Păi, nu vezi ?

— Vă rog să mă iertați că v-am lovit. 
Vă promit că pe viitor am să fiu mai 
atent.

de tineret
deschidere. Rapid a susținut un 

de antrenament în compania
formației Ascensorul, de care a dis
pus cu scorul de 2—0 (1—0). Au 
marcat Ion lonescu și Kraus.

MECIURI AMICALE DISPUTATE 
JOI

• PLOIEȘTI: Petrolul—Carpați Si
naia 0—1 (0—1)1 A marcat Horvath 
(min. 23). Rezultatul este cu atît mai 
surprinzător cu cit Petrolul a pre
zentat formația completă. (A. Vlăs- 
ceanu și Gh. Alexandrescu — coresp.)

• HUNEDOARA: Siderurgistul—
Siderurgistul Galați 0—1 (0—0). A 
înscris Banu (min. 72). Au asistat 
7000 de spectatori. (Voicu Albu — 
coresp.)

Din carnetul lui Bobită reporterul
de NEAGU RĂDULESCU

Numai din..
Se poate spune că această impor

tantă problemă a trasului la poartă 
constituie la ora actuală „călcîiul lui 
Achite" în fotbalul mondial. înain
tașii, atît la noi cit șr peste hotare, 
caută să pătrundă pînă în apropierea 
porții și foarte rar îi poți vedea șu
tind direct, din aer sau de pe sol.

Vom încerca în rîndurile care ur
mează să depistăm cauzele care au 
generat această stare de lucruri. Arun- 
cînd o privire retrospectivă asupra 
jocurilor din actualul campionat vom 
observa că desfășurarea acțiunilor de 
atac se face de cele mai multe ori 
stereotip, astfel că jucătorii din apă
rare au posibilitatea să se orienteze 
cu ușurință pentru a lua cele mai 
bune măsuri de contracarare a atacu
rilor adverse. Un exemplu, recent, în 
această privință ni-l oferă cele două 
linii de atac ale echipelor Dinamo 
București și Rapid, ale căror acțiuni 
ofensive au fost anihiliate chiar din 
prima fază. De multe ori, înaintașii, 
preferă să-și paseze mingea unul 
altuia căutînd mereu „poziția ideală" 
de șut. Această greșeală este mai 
frecventă la liniile de atac ale echi
pelor Petrolul, Steagul roșu, Știința 
Timișoara și Dinamo Pitești. Ezitarea, 
fuga de răspundere, se explică printr-o 
stare psihică necorespunzătoare a ju
cătorilor în cauză.

Trecerea de la sistemul de joc cu 
trei fundași la sistemul cu patru 
fundași explică și ea — în parte — 
ineficacitatea compartimentelor ofen
sive. Organizarea aproximativ asemă
nătoare a jocului la echipele noastre 
a dus la o șablonizare a acțiunilor 
de atac, în care din păcate, unele 
formații continuă să se complacă. 
Pot fi numărate pe degete jocurile în 
care s-au marcat un număr mai 
mare de goluri: Dinamo Buc.—Farul 
7—0, Steaua—Steagul roșu 5—0, 
Stiinfa Cluj—Dinamo Pitești 5—1, 
Steaua—C.S.M.S. Iași 5—1. Restul 
meciurilor se termină cu scoruri mici, 
cu victorii neconcludenfe.

Nu se poate spune totuși că nu 
există o preocupare din partea antre
norilor noștri de a găsi mijloacele 
cele mai potrivite pentru creșterea 
eficacității jocului la înaintași. Dar în 
timpul jocului antrenorul nu mai 
este alături de jucători și aceștia se 
simt stingheri, nesiguri, au teamă de 
a întreprinde o acțiune. Le lipsește

Și acum, băieți, să stabilim cum jucăm 
duminică !

— Așa, băieți ! Schimbați dictonul : toate 
drumurile duc la... poartă!

„poziție
cu alte cuvinte inițiativa personală, 
fără de care o pasă decisivă, un 
dribling necesar, nu pot fi concepute.

Iată de ce apreciem că problema 
trasului la poartă este cheia de boltă 
în jocul unei echipe, că finalizarea nu 
se poate rezolva, luată ca un capi
tol aparte, numai din punct de ve
dere tehnic. Antrenorii trebuie să cu
noască particularitățile de joc ale fie
cărui fotbalist. Tot atît de important 
este să cunoaștem modul in care 
joacă întreaga linie de atac pentru 
a ne putea da seama de toate defi
ciențele care contribuie la ineficaci
tatea înaintașilor. In funcție de cele 
constatate se pot indica mai bine me
todele de pregătire. Aceasta înseam
nă o planificare mai bună a lecțiilor 
de antrenament, o aprofundare mai 
judicioasă a problemelor, o mai bună 
organizare a muncii de instruire cu 
accent pe finalizare.

In evoluția fotbalului, trasul la 
poartă a constituit întotdeauna o pro
blemă de bază. Pentru că șutul la 
poartă este procedeul tehnic care dă 
întîlnirii de fotbal spectaculozitate, 
atractivitate. Fotbalul — se știe — 
este plăcut îndeosebi atunci cînd se 
marchează goluri, cînd se șutează 
mult la poartă. De aceea jocurile 
echipei Steaua sînt apreciate de spec
tatori. spre deosebire, de pildă, de 
jocurile formației Siderurgistul. Pri
ma echipă folosește des acest proce
deu tehnic, cealaltă se preocupă mai 
puțin de finalizare și mai mult de... 
întărirea compartimentului defensiv.

Din desfășurarea jocului se observă 
cu ușurință faptul că sarcinile apără
torilor sînt mai ușor de realizat față 
de cele ale înaintașilor care sînt mai 
complexe. Primii, sînt preocupați mai

Nc vorbește antrenorul kdcral ștefan Covaci:

DESPRE ECHIPA OLIMPICĂ
A R. P. BULGARIA

Antrenorul federal Ștefan Covaci a 
asistat la cele două jocuri de verificare 
susținute pînă acum de echipa olimpică 
a R. P. Bulgaria, adversara noastră 
de la 3 și 31 mai a.c. După cum se 
știe, la 10 martie, R. P. Bulgaria a în-

Trasul la poartă..

★

ideală “ ?
mult să distrugă acțiunile adversaru
lui. în timp ce ultimii trebuie să le' 
construiască și să le finalizeze Pen-, 
tru o mai bună reușită în acțiunile 
lor, înaintașii trebuie să se deplaseze 
în permanență, să-și mărească zonele 
de acțiune și prin aceasta să-și creeze 
superioritate asupra apărătorilor. Se 
impune din partea lor să facă o dis
tincție între jocul din zona de orga
nizare și cel pe care trebuie să-l 
practice în zona de finalizare. Aici, 
atenția, inteligența, îndemînarea. teh
nica din mișcare și mai ales oportu
nitatea în acțiuni sînt cerințe de bază 
pentru o mai bună finalizare. O dată 
aflat în această zonă, înaintașul tre
buie să se preocupe în principal de 
finalizare și nu de transmiterea min- 
gei, așa cum fac deseori Dumitrii! II, 
Raksi, Pop, A. Murrteanu. Hașoti, 
Alex. Badea, Chivu, R. Lazăr etc.

Dar, pentru atingerea unui grad su
perior în pregătirea tehnică este ne
cesară mai multă muncă in timpul 
orelor, de antrenament (individual și 
colectiv). Va trebui să se insiste 
asupra însușirii procedeelor tehnice 
din mișcare în condiții mai grele de 
joc, asupra îmbinării procedeelor teh
nice cu tenta (în orice împrejurare), 
asupra vitezei de reacție și de inde- 
mînare și, în sfîrșit, asupra pregătirii 
psihologice individuale și colective.

Luînd in discuție această importantă 
problemă a trasului la poartă, a fina
lizării acțiunilor de atac, jucătorii și 
antrenorii, vor trebui să lichideze ia 
ce! mai scurt timp posibil aceste de
ficiențe care ne fac să batem pasul 
pe loc.

ANGELO NICULESCU 
antrenor federal

trecut pe Dinamo Moscova cu 3 0. iar
opt zile mai tîrziu, tot la Sofia, a pă
răsit terenul învinsă cu 1—0 de selec
ționata olimpică a R. S. F. Iugoslavia.

— Puteți să ne faceți o scurtă ca
racterizare a jocului practicat de echi- 
pa bulgară ? l-am întrebat pe Ștefan 
Covaci.

— In meciul cu Dinamo Moscova, 
olimpicii bulgari au avut permanent 
inițiativa. Cu toate că erau la numai 
două zile după o etapă de campionat, 
a impresionat prospețimea tuturor ju
cătorilor, ceea ce vădește o foarte 
bună pregătire fizică. Fotbaliștii bul
gari au manifestat și o bună pregă
tire tehnică, au practicat un joc cu 
pase pe jos, iar în zona de finalizare 
prima preocupare a jucătorilor a fost 
șutul la poartă. Uneori însă ei caută 
să realizeze execuții de efect pentr/u 
„tribune" dar fără valoare pentru joc. 
în apărare folosesc aglomerarea jucă
torilor pe partea unde are loc atacul 
echipei adverse. în meciul cu Dinamo 
Moscova echipa bulgară a acționat în 
viteză, iar jucătorii, în duelurile lor 
pentru balon au folosit foarte mult 
forța.

— La fel au jucat și cu Iugoslavia ?
— Linia generală a jocului a fost 

cam aceeași. Spun „camli pentru că 
adversarii au fost mult mai valoroși. 
Dovadă și faptul că au cîștigat cu 1—0. 
De aceea gazdele nu și-au mai impus 
ritmul, iar inițiativa a aparținut oas
peților, care au fost superiori și In ca
pitolul tehnică. în plus, fotbaliștii bul
gari, enervîndu-se pentru că erau con
duși, au făcut greșeli în apărare unde 
uneori s-au pripit.

— Ce jucători v-au plăcut mai mult?
— în primul rînd înaintașul central 

Kolkov, un jucător complet, fundașul 
central Gaganelov, mijlocașul Dimitrov 
care în ambele meciuri și-a dus exce
lent la capăt rolul de coordonator. De 
asemenea, extrema stîngă Vasilev, 
considerat de opinia publică ca și de 
toți specialiștii bulgari, ca înlocuitorul 
lui Kolev.

Interviu luat
de MIRCEA TUDORAN
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ACTUALITĂȚI
I

PRIMELE JOCURI...

...din competiția „Cupa Sfatului 
popular al Capitalei", rezervată echi
pelor școlilor sportive de elevi, s-au 
disputat în cursul zilei de ieri, în sala 
Floreasca, unde continuă azi și iau 
sfir.jit mîine. Iată cîteva rezultate mai 
importante:

BĂIEȚI. Seria I: București 1-Sibiu
18— 10 (6—4), Timișoara—Petroșeni
19— 16 (9—5), București 1-Timișoara 
14—9 (7—4), Petroșeni—Sibiu 17—12 
(6—4); seria 11: Tg. Mureș—Buzău 
9—9 (3—4), Ploiești—Cluj 11—5 
(6—2), Buzău—Ploiești 12—13 (7—8), 
București 2-Tg Mureș 10—11 (4—5);

FETE, Seria I: Ploiești—Tg. Mureș 
12—5 (4—2), Oradea—Sibiu 11—4 
(5-1). Ploiești-Sibiu 11-3 (3-1), 
Oradea—Tg. Mureș 7—9 (2—5); se
ria 11: Buzău—Petroșeni 10—7 (3—3), 
Timișoara—Cluj 8—4 (5—2), Timi
șoara—Petroșeni 8—10 (3—6), Bucu
rești 2-Buzău 14—6 (5—•4''

„CUPA DINA"

La 8 aprilie va începe pe terenul 
Dinamo din parcul sportiv din șos. 
Ștefan cel Mare o competiție la care 
vor participa echipele : Dinamo, Rapid, 
Știința și Rafinăria Teleajen. întrece
rea are drept scop pregătirea și veri
ficarea echipelor înaintea începerii re
turului campionatului.

VEȘTI DIN ȚARA

* Faza regională a campionatului 
republican, de juniori s-a încheiat cu 
dubla victorie a formațiilor S.S.E. Cluj. 
La înniori, S.S.E. a dispus de echipa 
din Turda cu 36—4 și de S.S.E. Bis
trița cu 30—15, iar la junioare for
mația clujeană a întrecut pe S.S.E. 
Bistrița cu 24—1 și pe Avîntul Be- 
clean cu 18—5. (P. Naglii, coresp.)

• Intr-un meci de verificare, in 
vederea campionatului de calificare, j 
l.R.T.A. Oradea ă întîlnit pe C.S.M. • 
Reșița. Aceasta a cîștigat cu 21 —15 I 
(11—9). „Cupa 1 Mai“, meci feminin : | 
Favorit Oradea.—Voința Oradea 4—3 I 
(3—2). (V. Stere și I. Boitoș, coresp.)

• u.apul de afiș al concursului Prono
sport nr. 13 de mîine, îl constituie derbiu- 
rile bucureștene Progresul — Dinamo și 
Steaua — Rapid. Aceste întîlniri trezesc 
un justificat interes în raidurile amatorilor 
de fotbal și în ceea ce privește viitoarea 
configurație a clasamentului, mai ales că 
toate , echipele bucureștene se află pe pri
mele 4 locuri în clasament.

Programul mai cuprinde patru dintre cele 
mai echilibrate partide din categoria B și 
patru întîlniri din campionatul italian, divi
zia A, în frunte cu partida Bologna — In- 
ternazionale.

lată programul complet al concursului 
Pronosport de mîine :

I. Progresul — Dinamo București (cat. A).
II. Steaua — Rapid (cat. A)
III. Dinamo Pitești — Farul (cat. A).
IV. Steagul roșu — Știința Timișoara 

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

B).
VI. Ceahlăul — Poiana (cat. B).
VII. Ind. Sîrmei — C.S.M. Cluj (cat. B).
VIII. Gaz Metan — C.S.M. Sibiu (cat. B).
IX. Bologna — Internazionale (camp, ita

lian A).
X. Mdntova — Juventus (camp, italian A).
XI. Sampdori-a — Spăl (camp, italian A).
XII. Torino — Roma (camp, italian A).

• Pentru participanții la Pronosport, dor
nici să cunoască programul concursului 
Pronosport nr. 14 din 5 aprilie, le satisfa
cem curiozitatea publicînd în rîndurile de 
mai jos meciurile incluse în program. A- 
cesta este alcătuit din 5 întîlniri de cate
goria A, 3 întîlniri din categoria B și 4 
întîlniri din cadrul campionatului italian.

I Știința Timișoara — Steaua (cat. A).
II. C.S.M.S. Iași — Dinamo București 

(cat. A).
III. Progresul — Petrolul (cat. A).
IV. Rapid — Steagul roșu (cat. A).
V. Siderurgistul — Știința Cluj (cat. A).
VI. Flacăra — Metalul Tîrgoviște (cat. B).
VII. C.S.M. Cluj — C.F.R. Timisoara (cat 

B) •
VIII. Minerul Lupeni — Ind. Sîrmei (cat. 

B).
IX. Juventus — Milan (camp, italian A).
X. Lanerossi — Bologna (camp, italian A).
XI. Modena — Atalanta (camp, italian A).
XII. Roma — Fiorentina (camp, italian A). 
Iată rezultatele primelor opt partide din

cadrul concursului suplimentar Pronosport 
U.E.F.A. Rezultatele ultimelor patru partide 
vor fi cunoscute duminică, o dată cu con
sumarea etapei de categoria' A.

I. R. P. Romînă — Austria (UEFA) 1-1 x
II. Spania — Belgia (UEFA) 4-0 1
III. Luxemburg — Turcia (UEFA) 0-8 2
IV. Portugalia — Italia (UEFA) 2-1 1
V. R. S. Cehoslovacă — R. P. Bulaaria

(UEFA) 1-0 1
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intensă activitate compctiționaiă
:IIH;

Etapă interesantă în categoria 1
ASTĂZZ MÎINE LA GOTTWALDOV: TELOVYCHOVNA 

JEDNOT A—CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘTI

• Astăzi și mîine bazinul de 50 de 
metri din localitatea Gottwaldov 
(R.S. Cehoslovacă) găzduiește intîl- 
nirea de natație (înot și polo) din
tre selecționatele Clubului sportiv 
școlar București și Telovychovna Jed- 
nota. Intîinirea dintre aceste două 
cluburi . tinde să devină tradițională. 
In anul 1963 cele două formații s-au 
mai întrecut în bazinul acoperit de la 
Floreasca. Au cîștigat înotătorii ro- 
mini cu scorni de 114—109.

In vederea acestei întîlniri clubul 
sportiv școlar București a deplasat o 
echipă puternică, din cane nu vor 
lipsi Cornel Georgescu, Vladimir Mo
rarii, Angliei Șoptereanu, George Ma- 
larciuc, Gabriela Tărnăuceanu, Cris
tina Balaban și Monica Dimescu.

« Bazinul acoperit de la Floreasca 
găzduiește mîine întreceri de înot și 
jocuri de polo. La ora 9,30 este pro
gramat concursul rezervat copiilor în 
cadrul campionatului Capitalei, iar de 
la ora 10,30 se vor desfășura urmă
toarele jocuri de polo din cadrul eta
pei a H-a a campionatului orașului 
București: Progresul — Dinamo.
S.S.E. 2 — Rapid și Steaua — Știin
ța.

• La sfîrșitul săptămînii viitoare 
se desfășoară la București etapa a 
Il-a — finală — a „Concursului re
publican de primăvară". La această 
importantă competiție, organizată de 
F.R. natație, participă sportivii invi
tați de F.R.N. pe baza performanțe
lor realizate in prima etapă.

• Anul acesta campionatul repu
blican de polo se desfășoară după o 
nouă formulă. Cu un turneu preliminar 
(turul se desfășoară între 13—17.V)

VI. Suedia — R. F. Germană (UEFA) 1-2 2
VII. R. D. Germană — Elveția (UEFA)

anulat
VIII. R.P. Polonă — Anglia (UEFA) 1-1 x
IX. Rapid — Steaua (cat. A)
X. Dinamo București — Progresul (cat. A)
XI. U.T.A. — eiderurgistul (cat. A)
XII. Steagul roșu — Știința Tim. (cat. A).

Depunerea buletinelor considerate cîștigă- 
toare cu 12, 11 și 10 rezultate exacte se face 
începînd de luni 30 martie pînă joi 2 
aprilie ora 13.

In cazul neînregistrarii de variante cîști- 
gătoare la una sau la toate trei categoriile, 
fondul categoriei respective sau al întregu
lui concurs se reportează pentru concursul 
Pronosport din 5 aprilie.

Fondul de premii al concursului supli
mentar Pronosport U.E.F.A. este de 69.066 
lei.

• Tragerea concursului Sportexpres tri
mestrul I—1964, va avea loc mîine, dumi
nică 29 martie la Ploiești.

• La tragerea Loto Central din 20 martie 
s-au înregistrat două premii suplimentare 
I în valoare de cîte 61.680 lei. Cei care 
au obținut aceste importante premii sînt : 
Turiceanu Elena din București și Roman 
Ion din Dej.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-Central din ziua de 
27 martie 1964 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

48 16 2 26 72 14 15 8 30 69

Premii suplimentare : 42 46 77

Fondul general de premii :836.283 lei

Tragerea următoare va avea loc în 
ziua de 3 aprilie 1964, în București.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

nr. 12 din 22 martie 1964

Categ. 1 1,6 variante x 46.899 lei 
Categ. II 26,1 variante X 3.450 lei 
Categ. III 372,6 variante x 362 lei

Participantul Cotorogea Ion — 
Curtea de Argeș a cîștigat un premiu 
de categoria I, 3 premii de categoria II 
și 3 premii de categoria UI — în va
loare totală de 58.335 lei. 

Rubrică redaclată de Loto-Prono- 
sport.

la care participă zece echipe împărțite 
în două serii, după cum urmează: în 
seria I (Oradea): Dinamo Buc., Ști
ința Buc., Știința Cluj, C.S.M. Cluj, 
I.C. Arad. In seria a Il-a (Cluj): 
Steaua, Crișul Oradea, Industria lâ
nii Timișoara. Mureșul Tg. Mureș, 
Voința Cluj. Returul jocurilor din 
cadrul turneelor preliminare se des
fășoară în orașele Tg. Mureș (seria 
I)’ și Arad (seria a 11-a). Apoi, pen
tru stabilirea locurilor 1—10 se va 
desfășura un turneu final

• Recent s-a desfășurat la bazinul 
acoperit Floreasca „Cupa Primăverii", 
competiție . rezervată săritorilor. Au 
participat 50 de concurenți din clu
burile bucureștene. Iată rezultatele în
registrate: SENIORI: 1. P Decuseară 
(Rapid) 140,61 p; 2. Gh. Ungureanit 
(Progresul) 130,83 p. JUNIORI, cat. 
I: 1. V. Bălan (S.S.E. 1) 82,08 p; 2. 
I. Iliescu (S.S.E. 1) 77,26 p; cat. a 
Il-a: 1. M. Munteânu (Progresul) 
73.01 p. COPII, cat. I băieți: I. Ilieș 
(Progresul) 63,21 p: cat. a Il-a: C. 
Nedelcu (C.S.S.) 36,90. SENIOARE: 
Gabriela Popescu (S.S.E. 1) 74,84 p; 
JUNIOARE, cai. I: Rodica Știrbu 
(Progresul) 52,47 p. COPII, cat. I. 
fete: 1. Rodica Popescu (S.S.E. 1) 
62,09; 2. Maria Isăcescu (Progresul) 
60,67 p; COPII, cat. a Il-a, fete:
1. Mariana Voinea (C.S.S.) 49,87 p;
2. Irinel Popescu (C.S.S.) 40,63 p.

★
In cadrul etapei a IV-a a campio

natului Capitalei la polo rezervat echi
pelor de. seniori s-au înregistrat rezul
tatele: Rapid — Progresul 5—3; Lo
tul de juniori — Steaua 3—2. Intru- 
cît echipa Știința nu s-a prezentat la 
două jocuri a, fost exclusă ..din com
petiție. (G. Cioranu — coresp.)

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

fotbal STEAUA — RAPID și PROGRESUL 
—• DINAMO de mîine de pe stadionul ,,23 
August’ biletele se găsesc de vînzare la 
casele din str. Ion Vidu, agenția Pronosport 
cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 
Martie, stadioanele „23 August’, Republicii, 
Dinamo și Giulești.

• Casele din str. Ion Vidu și Pronosport 
vînd și bilete pentru gala de box de as
tăzi de la sala Floreasca, la care participă 
boxeri din lotul olimpic și boxeri eviden- 
țiați în turneele pe categorii.

• Patinoarul artificial este deschis pentru 
patinaj public astăzi orele 17—19 și mîine 
orele 10—13 și 15—17, acestea fiind ultimele 
zile pentru patinaj public.

• La bazinul acoperit Floreasca continuă 
cursul de inițiere la înot pentru copii, 
înscrieri și informații la complexul Florea
sca, telefon 11.64.06.

• Asociațiile sportive pot încheia con
tracte pentru rezervarea de bilete la jocurile 
de fotbal interne și internaționale ce se 
desfășoară pe stadioanele „23 August” și 
Republicii, adresîndu-se IEBS, str. V. Conta 
nr. 16, serv, manif. sportive, telefon 11.79.70, 
inter. 116 sau 186.

ÎN CURÎND

TOTUL DESPRE EVA
O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR AMERICANE 

cu : Bette Davis, Anne Baxter, Garry Merill, Marilyn Monroe, George Sanders

Disputa celor 12 formații din cam
pionatul categoriei A este urmărită cu 
tot mai mult interes, de către amatorii 
de rugbi. Astăzi și mîine se desfășoa
ră cea de a treia etapă care progra
mează partide interesante. Astăzi după 
amiază, echipele bucureștene Unirea 
și Gloria — formații de valoare a- 
propiată — vor încerca să-și consoli
deze poziția in clasament. Mîine, tot în 
București, două din echipele noastre 
fruntașe, Steaua și Grivița Roșie, vor 
întîlni — în cuplaj pe terenul din Par
cul copilului — formațiile studenților 
din Cluj și Timișoara. Echipele bucu
reștene păstrează prima șansă, cu a- 
tit mai mult cu cît timișorenii și, mai 
ales, clujenii au manifestat serioase 
lacune în pregătire.

Jticînd „acasă". Ancora Galați va 
lupta, desigur, pentru a obține prima 
victorie. Dar, același lucru îl va face 
și Rulmentul Bîrlad care, deși a sufe
rit două înfrîngeri consecutive, a ară
tat că poate face „zile grele" oricărei 
echipe (duminică, la Bîrlad : Steaua— 
Rulmentul 3—0). Progresul va juca la 
Iași cu C.S.AVS., iardinamoviștii se vor 
deplasa la Petroșeni. Sînt jocuri care 
promit o întrecere frumoasă și — spe
răm — de bun nivel tehnic.mîine începe campionatul

DE CALIFICARE

Competiție de o deosebită importanță 
pentru rugbiul din țara noastră, cam
pionatul de calificare (cele trei serii 
din țară) începe mîine cu partide care 
ne vor arăta in ce măsură formațiile 
din diferite centre ale țării s-au pre

gătit în perioada de iarnă, în ce mă 
sură și-au îmbunătățit jocul față de e 
diția trecută, în desfășurarea căreia s-a< 
manifestat serioase deficiențe. Aștep 
tăm de la toate echipele care își vo 
relua mîine activitatea competițional 
în cadrul campionatului de calificări 
o comportare cît mai bună, o evoluți 
care să satisfacă din toate puncte! 
de vedere

Iată programul primei etape a cam 
pionatului de calificare:

ETAPA I — 29 MARTIE 1964

SERIA I

Cimentul Medgidia — Precizia Săcel 
Metalul Buzău — Cimentul Brăila 
U.S.A.S. Năvodari—Petrolul Pitești 
Constructorul Ploiești—Ideal Cernavod 
Farul Constanța — stă.

SERIA a U-a

Laminorul Rorr.an—Viitorul Săvinești 
Constructorul TRC Suceava — A. f 

Tecuci.
Constructorul IUT Iași — Progres: 

Bacău (amînat).
Cauciucul Onești — stă

SERIA a 11 l-a

Siderurgistul Hunedoara — Chimia 
Tirriăveni

Minerul Lupeni — C.S.O. Timișoara 
Metalul Tr. Severin — M .1 Vuleâ 
Metalul Reșița—Electroputere Craiov 

(amînat).
C.S.M. Sibiu — stă.



Duminică fără fotbal
Fotbalul, acest „copil te

ribil” al stadioanelor. a 
mai făcut o... victimă. 
Printre.;, scriitori !

într-adevăr, după come
dia muzicală „Bujor ai 
doisprezecelea* de George 
Mihalache și Nae Roman, 
reprezentată cu cîțiva ani 
în urmă pe *scena Teatru
lui satiric-muzical „C. Tă- 
nase”, după recenta piesă 
„N-avem centru înaintaș" 
a lui Nicutfț Tănase, care 
va vedea în curînd lumi
nile rampei la Teatrul 
muncitoresc C.F.R., iată că 
acum 'eîteva zile, în nr. 
3 al revistei Teatrul, a a- 
părut nouă lucrare
de inspirație fotbalistică: 
„DUMINICA FARA FOT
BAL” pe care Aurel Sto- 
rin. (una și aceeași per
soană cu autorul comedi
ei „O*j dlie de lună" și al 
textului cunoscutului șla
găr „Lalele'’) și-a subinti- 
tulat-o „Comedie în trei 
reprize"

O piesă care se citește 
cu plăcere, ușor, o piesă 
sprintenă, cu multe re
plici spirituale și cu situa
ții dintre cele mai hazlii 
este această „Duminică 
fără fotbal”. De ce „fără 
fotbal44? Pentru că în a- 
ceastă duminică-relache 
are loc redevenirea, re- 
transformarea lui Titi Țin
tea (inginer la Metalur- 
gul centru . înaintaș în
echipa națională) din „sta
tuie” în „om” ; recîști- 
garea pentru societate a 
unuia care, îmbătat de 
glorie și pierzîndu-și ra
țiunea considera de- 
acum... statuie.

— De fapt, ne spune 
autorul piesei, fotbalul nu 
este aici decît un pretext. 
Am încercat să pledez în 
această „comedie în trei 
reprize” pentru modes
tie. Mai precis, pentru o 
muncă cinstită pe care 
trebuie să o depunem .per
manent ca să nu ne trans

Ovidiu : Spune ți-mi, vă rog, cu cine joacă Farul 
duminică ?

Desen <Ie A. Andronic

formăm în propriile 
noastre „statui".

— Și atunci de ce ați a- 
les tocmai acest domeniu, 
al sportului ?

— Am plasat acțiunea 
în acest mediu pentru că 
aici „statuile” apar mai 
des. In sport, și mai ales 
în fotba’, unde gloria se 
cîștigă lesne, „statuile” se 
nasc foarte repede. Mora
la piesei, dacă pot spune 
așa, este ca sportivul să 
fie mai modest, să trăiască 
cu picioarele pe pămînt.

O serie de replici și 
situații dovedesc o bună 
cunoaștere a vieții într-o 
echipă de fotbal. De a- 
ceea, nu ne-am putut ab
ține să nu-1 întrebăm pe 
autor dacă a făcut parte 
vreodată dintr-un „11” sau 
dacă e prezent la marile 
derbiuri fotbalistice.

— Sînt mai puțin atins 
de acest „microb", ca Ni-

UN ACCIDENT
CU URMĂRI

Cunoscutul internațional 
belgian de fotbal Roger 
Claassen este un pasio
nat al volanului. Nu de 
mult însă, conducînd 
mașina cit viteză excesivă, 
a provocat un grav acci
dent care l-a adus în fața 
tribunalului corecțional 
din Pongras. Instanța s-a 
lăsat întrucîtva influen
țată efe personalitatea lui 
Roger Claessen, astfel 
că a pronunțat o sentință 
destul de blinda : „inter
naționalul belgian a „scă
pat" cu,, o amendă de 
5 000 de franci șiî Șu 4 
luni de înehișoaiie.; pe 
care nu le va e'xecu.ta 
însă, intrucît pedeapsa i-a 
fost dată cu „suspen
dare". Totodată însă- lui 

cuță Tănase, de pildă, a 
venit răspunsul. Pasiunea 
pentru fotbal o leg de 
pasiunea ce o am pentru 
teatru. îmi place fotbalul 
pentru dramatismul unor 
situații ce pot fi întîlnite 
într-un meci, situații care 
pot fi foarte ușor asemui
te cu punctele-cheie ale 
unui spectacol. Apoi fru
musețea unor faze de joc 
nu poate fi comparată cu 
frumusețea unor replici? 
Așa cum mă emoționează 
o piesă bună tot așa de 
emoționat sînt și în timpul 
unui meci spectaculos.

„Duminică fără fotbal” 
e destinată succesului pe 
scenele teatrelor noastre, 
unde va fi văzută în 
curînd.

MIRCEA TUDORAN

... BUNE
Claessen i s-a ridicat pe 
timp de fi luni dreptul de 
a. conduce, mașina.

Cei mai mulțumiți din 
toată povestea asta sînt... 
conducătorii echipei Stan
dard. Șase luni de zile 
nu mai au emoții din 
cauza pasiunii pentru au
tomobilism a lai Claessen.

Pățaniile 
lui Sonny Liston

Recent, fostul campion 
mondial la toate catego
riile, Sonny Liston, a su
ferit a... 17-a condamnare. 
De data aceasta delictul 
a fost depășirea vitezei 
admise cu autoinobilul.

„Exces de viteză pe 
șosea, din păcate nit 
pe ring" — comentează 
dezamăgiți suporterii . lui.

Varietăți
URIAȘUL 

DIN ZAPOROJE

Nimeni n-ar fi crezut 
în urmă cu 6 ani, că re 
cordul mondial al lui 
Paul Anderson va fi 
duhorit. într-adevăr, per 
formanța sa de 533 kg 
reprezenta pe vremea a 
ceea o cifră fantastica .. 
A apărut însă Iurj Vla
sov care a preluat <țșefi.a“ 
greilor, ducând \ recordul 
lumii la 557.5 kg. Dar 
iată că „limita44 forței o- 
mene-ti nu s-a oprii aici. 
Anul trecut la „mondia
lele44 de la Stockholm a 
apărut pe fișele concursu
lui un nume nou : Leonid 
Jabotinski. Cînd a intrat 
pe podium, sala a amu
țit. Spectatorii aveau în 
față un adevărat uriaș 
din poveste... Debutul lui 
Jabotinski a fdst mai 
mult decît promițător : 
locul IU (după Vlasov și 
Shemanski), eu 5^7,5 kg.

Și iată că numai eîteva 
luni după acea perfor
manță remarcabilă, Leo
nid Jabotinski s-a impus 
definitiv pe plan mon-

AL TREILEA MAESTRU...

AI treilea membru din familia maestrului spor-
| tului Ștefan Purice, este Dan. Are numai 4 ani... 

dar după cum ne-a declarat într-un „interviu44 luat 
de curînd, pe un aerodrom sportiv, s-a îndrăgostit 
și el de aeromodelism. Tăticul e doar multi record
man mondial, iar mămica (Elvira Purice), poartă 
și ea insigna de maestru al sportului la a ero modele. 
Așa că, vedeți dvs...

— Ce-ai să fii cînd vei fi mare, Dănuț ?
— Vleau să mă fac „maestlu".
Poza alăturată întărește afirmația. E drept că 

modelul pe care îl are Dănuț în mînă este deocam
dată un aeromodcl cumpărat de la magazin. Acasă 
însă,, după cum ne-a spus Elvira, are un model 

’ original în lucru.
— Un model al lui Fănică pe ewe Dănuț l-a 

făcut... arșice, iar acum îl „reconstruiește", Noroc că 
Fănică încă nu știe nimic. Cînd va afla, nu știu 
pe unde va scoate „maestrul44... modelul.

Unui centru înaintaș

Dacă trage peste bare
Faptu-n sine se explicâ:
El e jucător prea mare
P©ntru-o. . poartă-alit do 

mica.

Unui fotbalist

Arbitrul 
El jocul 
Convins 
Cum câ

cînd I-a fluierat 
a continuat 
fiind, ca totdeauna, 
îl fluieră tribuna.

FL lORDACHESetl

In jocul de rugbi Dinamo 
— Știința Cluj au fost 
multe neregularități, ceea 

ce a dus la eliminarea
a... 5 jucători.

M-am gîndU atunci în pripă: 
De erau „încurajați"
Puteau face o echipă
Numai din... eliminați 1

I. COZM1N

0 ciclistă în... turn! Italiei
De necrezut, dar ade

vărat I Faptul s-a petre
cut în anul 1921, ckid o 
tinără sportivă, pe nume 
Alfonsiria Strada, s-a 
prezentat la secretariatul 
competiției, anunțind că 
intenționează să-și încer
ce forțele' în marele 
„Giro". Organizatorii, 
foarte încurcați, n-au pu
tut respinge cererea,' mă
car din... politeță. Și 
iată că la . startul .primei 
etape, ■ alături de atlția 
famioși maialoniști ai. ga- 
seielor,. se aliniază și o

dial, devenind cel mai pu- 
teiuic om al lumii. Zilele 
trecute, atletul aaporojeaa 
a totalizat 560 kg, depă
șind cu 2.5 kg. recordul 
mondial absolut deținut 
de compatriotul său, Iuri 
Vlasov. Exrecordmanul 
lumii a declarat recent, 
că „Leonid are o forță 
colosală, suficienti viteză 
și mobilitate pentru a fi 
primul Din din, lume care 
va atinge granița celor

Varietăți
600 de kg. Înălțimea, 
greutatea și vîrsla îl re
comandă de la sine: 130 
kg ; 1,90 m ; 25 ani*.

Firește, „uriașul din 
Zaporoje” are în fața sa 
suficient timp și resurse 
pentru a duce mai depar
te recordul lumii.

LOTERIE PENTRU 
BILETE LA J. O. DE LA

TOKIO
Organizatorii Jocurilor 

Olimpice de la Tokio au 
primit... 2.628.130 de ce
reri de bilete pentru fes
tivitatea de deschidere a 
J.O. și 917.014 pentru„- 
festivitatea de închidere. 
Stadionul Olimpic poate

MARIUS GH. SOARE. 
. SMIRDIOASA. — „Dacă 
! mingea, în aer fiind, de- 
i pășește linia porții. dar 

înainte de a atinge plasa 
sau a cădea pe pămînt 
este respinsă de portar 
sau de un alt apărător, 
este gol ?” Depinde ! Da-

fată. Alfonsiria a fost 
— e drept— ultima, dar 
a terminat cursa. Ceea 
ce era o performanță. Ani 
în șir ea a fost văzută în 
competiții, eoncurînd de
seori alături de bărbați. 
Apoi a trecut pe. .. mo
tocicletă, pe care n-a mai 
părăsit-o pîrră la sfkșitul 
vieții. Alfonsiria Strada 
a murit subit în 1959, su
ferind un a.tac de cord 
pe cînd pornea motocicle
ta sa. Se pregătea de 
drum..,

cuprinde însă în cele două 
zîte, numai 160 mii de 
spectatori, iar la dispozi
ția specialiștilor japonezi 
stau numai 65 000 de 
locuri (32 000 pent tu fes
tivitatea de deschidere și 
33 000 pentru cea de în
chidere). Restul biletelor 
sînt destinate oaspeților 
străini, federațiilor spor
tive japoneze etc.

Față de această situație 
s-a luat hotărîrea de a se 
institui o... loterie. Comi
tetul de organizare a tri
mis 3.545.144 de cărți 
poștale la adresa tuturor 
amatorilor de bilete. Căr
țile poștale purtau nu
mere și dintre ele au fost 
trase din urnă 65.000 de 
numere care dădeau drep
tul la cumpărarea biletu 
lui de intrare.

Tragerea la sorți a du
rat mai multe ore, folo- 
sindu-se 27 de roți.

Diapă cum se vede, 
procurarea biletelor de 

intrare la festivitățile de 
deschidere și închidere a 
J.O. a fost o chestiune 
de... noroc

Varietăți

text : V. Tonceanu 
foto : St. Ciotloș

că a văzut arbitrul, da ! 
Dacă nu — nu ! Și într-un 
caz și Intr-altul, o astfel 

de fază provoacă discu
ri, așa ca lucrul cel mai 
bun pe care îl pot face 
fotba’iștji noștri este să 
tragă cu... nădejde. în așa 
fel îneît mingea să se o- 
prească în plasa. E mai 
bine și pentru ei și pen
tru... arbitri !

OVIDIU JILAN, CARAN
SEBEȘ4.—1) Dinamo Bucu* 
rești a cucerit Cupa 
R.P.R. în ediția 1958 
1939, învingând în fi
nală cu 4—0 pe Mine
rul Baia Mare. — 2)
Pe primul loc în clasa
mentul go'geterilpr cate
goriei A la fotbal se afH, 
în momentul de față. 
Constantin (Steaua), cu 12 
goluri marcate, dintre care 
6 din 11 metri. Urmează 

j Frăttiă (Dinamo Bucu- 
i rești) cu 10 goluri, Țîrlea: 
i (U.T.A.) și Voinea (Steaua) 

cu 9 goluri (Țîrlea un gol 
din 11 metri). Dridea (Pe
trolul). Adam (Știința 
Cluj), Mateianu (Progre
sul), Pavlovici (Steaua), 
Stoicescu (Progresul), cu 7 
goluri (Drideă și Adam au 
realizat unul din goluri din 
11 metri).

VASILE COMLOSAN. 
SINICOCALUL MARE — 
Jack Dempsey, s-a născut 
la 34 iunie 1895, în orașul 
Manassa (S.U.A.). El a 
susținut, ca profesionist., 
71 de meeiuri, dintre care 
a ciștigat 60, majoritatea 
prin K O. A fost învins 
de 6 ori — întotdeauna la 
puncte — iar alte 5 me
ciuri le-a terminat la ega
litate. Alături de Joe 
Louis este socotit cel mai 
bun dintre boxerii care 
au deținut, de-a lungul a- 
nilor, titlul suprem.

P. NCRBERT, SLATI
NA. — Handbaliștii An- 
toaneta Oțelea și Cornel 
Oțe’.ea sînt soț și soție. 
Amîndoi sînt acum mae
ștri emeriți ai sportului, 
așa că și sub acest as
pect armonia în căsnicie 
este deplină !

i GHEORGH'E OPREA/ 
BRANEȘTI. — In sportu
rile pe echipe, în care 
nu există întreceri direc
te între un sportiv și al

...la intrarea stadionului 
Vasil Levski din Sofia 
sînt montate dană plăci 
de marmoră pe care sînt 
înscrise numele celor doi 
atteți care au stabilit re
corduri mondiale pe acest 
stadion ? Este vorba de 
Iolanda Balaș care, la 16 
iulie 1961, a stabilit re
cordul său de 1,91 m și 
Valeri Brumei. Atletul so
vietic a realizat, cu prile
jul Universiadei din 1961, 
recordul de 2,25 m.

...Australia și-a alcătuit 
lotul de notație pentru 
J.O. de la Tokio ? El cu
prinde 50 de înotători și 
înotătoare. „Decana" de 
vîrstă es-te Daum Fraser 
(27 ani), iar cea mai ți
nură înotătoare este Gil
lian de Green laic, în eta
te de 13 ani. O surpriză : 
din lot nu face parte re
cordmana mondială lise 
Kon rad !

...pentru activizarea „a- 
mericanului moale44 a fost 
întocmit așa numitul „pro
gram Kennedy44 ? Scopul 
acestui program este ace
la ca un număr cît mai 
mare de americani care 
nu duc o activitate spor
tivă organizată să par
curgă pe jos, în mai mul
te etape, 80 de km. 84 de 
ținere au pornit și ele la 
drum, făcînd o singură 
oprire pentru a lua masa. 
Toate cele 84 de partici
pante au terminat cursa.

tui și măsurători precise 
în metri, minute, kilogra
me sau... puncte, este greu 
de conferit un titlu ab
solut. Fără îndoială, Pele 
este unul dintre cei mai 
buni fotbaliști ai lumii. 
Dar se poate spune precis 
că e cel mai bun ? Cred 
că nu. — 2) Alexandru
Peneiu are cele mai mul
te selecționări în echipa 
noastră națională de rug
bi : 35.

GH. NICULIȚA, GA
LAȚI și I. DALIDIS 
BUCUREȘTI —1) Așa cum 
s-a anunțat. Da Sylva, fos
tul campion olimpic (de 
două ori) și recordman 
mondial la triplu salt, a de
venit atașatul cultural al 
Braziliei în Nigeria. El a 
desfășurat mereu o activi
tate multilaterală. A fost 
actor de cinematograf, 
sculptor și ziarișt. — 3)
David, aripa stîngă a
echipei Siderurgistul Ga
lați, a jucat o dată în
pxima reprezentativă de
fotbal a țării : la 28 iu
nie 1950, ia București, în 
meciul cu Norvegia, în
cheiat cu scorul de 2—9 
pentru noi. Iată înaintarea 
pe care am aljniat-o în 
acest meci : Zahar ia,
Conștamtin, Olaru, Zc-voda 
I și David.

VASILE VLAD, PU
CIOASA Actualul antre- 
por ele box. Lucian Po
pescu, a fost unul dintre 
cei mai buni reprezentan

ți ai boxului nostru. El a 
cucerit trei titluri euro
pene — „muscă44, „cocoș” 
și „pană” — primele două 
deținîndu-le în același 
timp.

DAN CAPRUCIU. GA
LAȚI. Vă publicăm epi
grama adresată echipelor 
feminine de baschet Vo
ința Oradea și Voința Tg. 
Mureș, care au pierdut în 
deplasare la scoruri mari:

Eu mă-n întreb (le-^o spun 
în față) ;

Cînd joacă pe teren străin, 
Uițind de meci, se cred în 

piață 
De se-ntorc cu... „coșul" 

plin ?

ION POSTAȘU
Desene de

N. CLAUD1U



Rominia Austria 1-1 (1-0)
OMMEN, 27 (prin telefon). Joi sea- 

f-a, în nocturnă în 8 localități din O- 
landa s-au desfășurat primele partide 
din cadrul celei de a XVII-a ediții a 
Turneului U.E.F.A., rezervat reprezen
tativelor de juniori din Europa.

Echipa noastră a întilnit în locali
tatea Leeuwarden, aflată la o distan
ță de 150 km de Ommen, formația 
Austriei cu care a terminat la egali
tate: 1—1 (1—0). La fluierul arbitru
lui italian Rigatto, care a condus 
bine, s-au aliniat :

ROMINIA: M. Constantinescn — 
Popa. D. Nicolae, Alecu, Deleanu, 
Pescaru. Dinu, Plugaru, Necula, Ne
grea. 'ittnweiller VI.

AUSTRIA : Afosser — Janesta, Kef- 
fler. Winkemân. Walner, Rager, lutzii. 
Kaiser. Parip, Kray. Knezhtl.

Meciul s-a disputat în. nota de domi
nare a echipei noastre, desfășurîndti- 
se cea mei mare parte din timp in 
sens unic, spre poarta austriecilor. Ra
port de cornere: 12—2 în favoarea 
noastră. Atacurile juniorilor romirii 
s-au succedat permanent fiind stăvilite 
de
In
Ier 
tor 
accidentat 
62—72).

Echipa

cele mai multe ori prin faulturi, 
urma unui astfel de fault, Nunweil- 
VI, care a fost cel mai bun jucă- 
de pe teren, a părăsit terenul — 

— pentru 10 minute (ntin.

noastră începe jocul prin- 
tr-un șir de combinații pornite de la 
mijlocul terenului și se apropie rapid 
de poarta adversă. Pe rînd, Nunweiller

VI, Pescaru, Negrea frag la poartă însă 
șuturile lor nimeresc fie bara (de două 

: ori), fie pe apărătorii austrieci care 
i folosesc o zonă aglomerată. In ultimă 

instanță ele sînt oprite de Kosser, por
tarul oaspeților, care a apărat excep
țional. La un corner executat de Nun- 

■ weiller VI, Plugaru trimite mingea cu 
capul în bară. Balonul revine în teren 
de unde Necula (min. 25) înscrie. Fot
baliștii noștri domină în continuare și 

; ratează mai multe ocazii, cea mai mare 
dintre ele fiind aceea a lui Dinu (min. 
35) care, sirigur cu portarul in față, 
trage slab, în brațele lui. de la 10 m.

Ritmul este și mai viu in. repriza a 
doua. Echipa noastră are în conti
nuare inițiativa, exercitînd presiu
ne în careul advers. Austriecii nu pot 
face față atacurilor decît prin faulturi. 
Nunweiller VI e accidentat. In această 
perioadă, la unul din rarele lor atacuri, 
austriecii profită de o ezitare a apără 
rii noastre (Deleanu și D. Nicolae) 
șj egalează prin Kaiser (min. 63) caie 
a șutat imparabil de la 10 m. Cu toa*e 
că juniorii romîni au inițiativa și în 
continuare, scorul nu mai poate fi 
modificat.

Ca urmare a acestui rezultat de ega 
litate s-a tras la 
va intîlni sirr.bătă 
de Nord. Aceasta a 
ciul va avea loc la 
aflată la 40 km de 
cepe la ora 16, ora

In celelalte partide disputate joi s-au 
mai înregistrat următoarele rezultate: 
Portugalia—Italia 2—1 (2—1), Turcia

— Luxemburg 8—0 (2—0), Spania — 
Belgia 4—0 (2—0), Anglia—Polonia
1— 1 (0—0). R.F. Germană—Suedia
2— 1 (1 — I). Cehoslovacia—Bulgaria 
1—0 (1—0), Scoția — Elveția 3—1 
(0-1).

ION ALEXANDRESCU

BUDAPESTA, 27 (prin telefon de 
Ia trimisul nostru special). In prima 
zi a campionatelor mondiale de scri
mă pentru tineret au evoluat trăgă
torii de floretă. La startul probei s-au 
prezentat 53 de sportivi din 23 de 
țări.

După o luptă vie, care a durat 13 
ore, titlul a revenit austriacului Losert, 
care a cîștigat anul trecut și titlul de 
campion al lumii in proba de seniori. 
Losert, un trăgător complet, s-a com-

„Turul ciclist al Tunisiei•»,

FOTBAL
• Primul meci internațional 

actualul sezon, în U.R.S.S. s-a 
pulat la Erevan intre echipele Ara-al 
și echipa iraniană Șah.im. Victoria a 
revenit fotbaliștilor sovietici eu scorul 
de 5-0 (3—0).

• Meciurile disputate in cea de-a 
treia etapă a campionatului maghiar 
s-au soldat cu următoarele rezultate: 
Ujpest—Honved 1—2; Ferencvaros—- 
Dorog 3—2: M.T.K.—Komlo 3—0; 
Pecș—Tatabănya 0—2; Diosgvor— 
Gyor 0—1; Debrețin—Vasas 0—0; 
Csepel—Szeged 4—2. In clasament 
conduc echipele Gyor, Ujpest și Ferenc
varos cu cîte șase puncte fiecare.

• In cadrul turneului preolimpic de 
fot bai (zona 
disputat ce] 
selecționatele 
Au cîștigat

din 
dis-

africană) la Dakar s-a 
de-al 3-lea meci intre 
Marocului și Nigeriei, 
fotbaliștii marocani cu 

scorul de 2—1 (1 — 1). Primul meci 
fusese cîștigat de Nigeria cu 3—0, iar 
cel de-al doilea de Maroc cu 4—1.

o Numeroase înt :ri international 
de fotbal s-au disputat miercuri in 
Europa. La Liege, în cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei orașelor tîrguri" 
F.C. Liege a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) pe Spartak Brno. In joc ami
cal, F.C. Koln a întrecut cu 1—0 
(0—0) pe Levski Sofia. Echipa Penarol 
Montevideo (Uruguay) a jucat la Roma 
cu AS. Roma. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 1—1 
In „Cupa Rapan" (sferturi de 
F.C. Rouen a dispus cu 3—0 
de Standard Liege.

• După cum s-a anunțat la 20

sorți echipa ca-e 
formația Irlandei 
fost Rominia. Me- 
Err.men, localitate 
Ommen și va în
tării noastre.

PE GLOB
mai se va desfășura la Copenhaga 
meciul dintre selecționata Europei și 
Scandinavia Pentru ca acest meci să 
tie cît mai atractiv, se propune ca se
lecționata Scandinaviei să 
fie alcătuită in majoritate 
din jucători nordici cunos- 
cuți. care au activat în 
diferite echipe profesio
niste europene. Este vor
ba de Bergmark, F. Niel
sen, Gusta sson, Hamrin, 
Simonsson, Harald Niel
sen, Kristenssen, Sdrens- 
sen etc.

• In campionatul El
veției. după 15 etape pe 
primul loc se află forma
ția Chaux de Foods cu 
22 p urmată de Grenchen 
eu 21 p.

• In campionatul o- 
landez, după 21 de etape 
pe locul I se află echipa 
Amsterdam cu 29 p ur
mată de Enschede 27 p, 
Feiienoord și Eindhoven 
cu cîte 26 p.

• La 29 aprilie se 
dispută la Ludwikshafen 
meciul dintre reprezenta
tivele R.F. Germane și 
R.S. Cehoslovace. Echipa 
gazdă va folosi 
prilej numeroși 
pe care actualul 
federal Helmuth 
îi pregătește pentru cam
pionatul mondial din 
1966.

cu acest 
jucători 

antrenor 
Schon

Joi s-a desfășurat etapa a IV-a pe 
ruta Beja — El Draham (93 km). Deși 
foarte scurtă etapa a constituit un 
examen greu pentru cicliști din cau
za vîntuiui puternic și a urcușurilor __ ,
dificile. Mărturie este și media orară Elveția, R,P. Bulgaria ș.a. In concurs 

se află 18 echipe:
Vineri a avut loc etapa a V-a, El 

Draham — Bone (135 km). Cu des
fășurarea acestei etape „Turul Tuni
siei" a trecut pe teritoriul Algeriei. 
Din nou traseul a străbătut regiuni 
muntoase solicitînd cbncurenților efor
turi deosebite. Pe primul loc s-a clasat 
alergătorul francez .Lemetyer, cu 
timpul de 4 h. 21:12, urmat de Butzke 
(R.D. Germană), Desvades (Franța) 
și alții. In clasamentul general conti
nuă să conducă suedezul Gosta Pe
terson.

Pînă la închiderea ediției nu ne-au 
parvenit rezultatele cicliștilor noștri.

2:37; 4. Danemarca la 4:00; 5. Franța 
la 10:30; 6. Austria la 13.47; 7. R.P. 
ROMINÂ la 16:08. Urmează în clasa- 
nient Olanda, R.S.F. Iugoslavia, Ma
roc, R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă,

destul de redusă realizată pe această 
distanță scurtă ;. 37.5 km.. Etapa a fost 
cîștigată de belgianul Godefroot cu 
timpul de 2 h. 28:29. După etapa a 
IV-a clasamentele generale arată ast
fel :

Individual: 1. G. Peterson (Suedia) 
8 h. 25:45; 2. Godefroot (Belgia) la 
1:54; 3. Kazmiersak (R.D.G.) la 2:45; 
...14. -..................
...28.
Ziegler ia 15:08; 
la 15:14; ...43.
17:03; - - -

Echipe: 1
Belgia la 1:54; 3. R.D. Germană la

la 6:03; 
...36. W 
Ardeleana 
Zanoni la 

70 C Dumitrescu ’a 28:24.
Suedia 23 h. 36:49;

Gabriel Moiceanu
Ion Stoica la 13:14;

37 Ion 
Ludovic

2.

portat azi excepțicjpal, terminind tu 
neul neînvins.

Iată clasamentul final al probe,
1. Losert (Austria) 4 v.; 2. Sim< 

nov (U.R.S.S.) 2 v.; 3. Noel (Franța 
1 v.; 4. Kanikowski (Polonia) 0 v 
5. Szabo (Ungaria), 6. Szlowensî 
(Ungaria), 7. Wessel (R.F.G.), 8. L 
sewski (Polonia).

In această probă, țara noastră 
fost reprezentată de Mihai Țiu, Ic 
Lăudoiu și Zeno Bejan. Primii doi a 
avut o comportare frumoasă în seri 
trecînd două tururi preliminarii și i 
jungind în eliminările directe. Prinți 
învinșii lui Mihai Țiu se numără fk 
retiști bine cunoscuți, ca polonezi 
Oprzadek (5—4). elvețianul Kant< 
(5—0) și irlandezul O’Brien (5—1 
în eliminările directe. Țiu a căzut c 
ciștigătorul probei, . austriacul . Loser 
După ce a condus cu 1—0, 2—1 
3—2, sportivul nostru a pierdut c 
10—6

Printre învinșii lui Lăudoiu s-a 
numărat italianul Laiollo și belgiam 
Van Hollebecke. In eliminările direci 
l-a întilnit pe cehoslovacul Oleks 
Scorul în această întîliiire a evolu; 
pasionant: Lăudoiu conduce cu 2— 
și 5—3, este egalat la 5. apoi condi 
cu 8—5 este apoi rîndul său să egi 
leze la 8, dar 
10—8. Lăudoiu 
faptul că încă 
cu o luxație la 
ferit-o în timp

Sîmbătă (n.r.
Din echipa noastră fac pari 
Stanca,

PREGĂTIRI OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE
’ Ech'pa de lupte clasice a R.S.F.S. 

Ruse a susținut o nouă întîlnire cu 
reprezentativa olimpică a Italiei. Me
ciul s-a desfășurat la Neapole și 
terminat cu rezultatul de 6—2 în 
voarea sportivilor sovietici.

s-a
fa-

Pluskul, mijlocaș în reprezentativă a R. S.
Cehoslovace, (joacă la Dubla Praga) este și acum 
■— în ciuda vîrstei sale : 34 ani — unul dintre cei 
mai buni fotbaliști din (ara sa. lată-l respingînd cu 

capul o minge intr-un buchet de jucători.
Foto : Bahenski-Praga

La campionatele de atletism 
ale Australiei în proba de l milă, 
Albert Thomas a stabilit un nou re
cord australian cu timpul de 3:58.3 
Vechiul record era de 3 58.6 și fusese 
stabilit 
Un alt record australian a lost 
gistrat în proba de 440 
de Kon Roche in 46,8.

★
La campionatele 

de atletism pe teren 
Finlandei, în centrul 
tuat proba de săritură cu prăjina. Pri
mul loc a fost ocupat de finlandezul 
Pentti Nikula, cu 4.80 m urmat de po
lonezul Sokolowski — 4.80 m, Orkamo 
(Finlanda) — 4.70 m. Nystroem (Fin
landa) — 4,60 m. De remarcat că 10 
atleți au frecut ștacheta la 4.50 m. Alte 
rezultate mai importante: greutate: Ko
mar (R.P.P.) 17,69 m; .5000 m Klim- 
pimaeki (Finlanda) 14:35.5; 800 m: 
Jutilainen (Finlanda) 1:54,3.

acum 8 ani de J >hn l.andv. 
înre- 

\ arzi câștigată

internaționale 
acoperit ale 

atenției s-a si-

★
Cu prilejul unui concurs de natație 

desfășurat Ia Baku, sportivul sovietic 
Gheorghi Prokopenko a stabilit un 
nou record mondial in proba de 100 
m bras, cu timpul de 1:07,4. Vechiul 
record, deținut de americanul Chet 
Jastremski, era de 1:07,5.

SCRISOARE DIN LONDRA
9 MUNCA de organizare pentru'căni; peiltru emisiuni, de televiziune. , Sint ‘ gjie a Universității din Manchester, a 

pionatul mondial de fotbal— 1966 este așteptați la „mondiale" peste 1500 /le. publicat rezultatele unei ample cerce- 
In plină desfășurare. ' ziafiști sportivi. în legătură cu orga- tări 'asuprdlemei „Cuie înscrie cele mâi

La stadionul. White City din Lond-a nizarea' turneului' final. încă două n- ..... .r . ■ -»
își desfășoară activitatea comisia cen- 'mănunte interesante- cu acest prilej 
trală de. organizare. După apreaeftle ; .............. . , .
.o.-ij-ct..,-aceasta

Sportivă
I ocările.

conducerii federației de .fotbal 
este cea mai mare competiție 
organizată de Anglia de la 
Qlimpice din 1948:,

• IMEDIAT după ce i s-a 
Angliei organizarea competiției, Wal
ter Winterbottom a prezentat un plan 
organizatoric de 28 de pagini. După 
cum se știe. fostul manager al „team'- 
ui ui '.național .deține actualmente func
ția, de. secretar general al federației de 
specialitate. Prima sarcină a fost a- 
ceea de a desemna centrele in care 
urmează să se desfășoare jocurile, cri
teriile după care s-a făcut alegerea au 
fost două: stadioane cu minimum 
50.000 de locuri și existența in loca
litatea respectivă a unui interes ma
jor pentru „soccer". După o atentă e- 
xaminare. au fost desemnate următoa
rele locuri de desfășurare: stadioanele 
Wembley și White City din Londra 
precum și stadioanele din orașele Shef
field, Birmingham, Manchester. Liver
pool. Newcastle și Sunderland. A- 
ceste stadioane vor fi special amenajate

acord fit

ziariști Sportivi. îh legătură cu orga- tări 'asupra temei „Cine înscrie cele mâi 
i- n. uite goluri lă fotbal", in care t>diea-

. ... — .r i iă probleme de psihologte a jucătorj-
va fi editată o serie de timbre poștale . lui de fotbal 
speciale tar... operatorii de la televi- • 1N CÎTEVA luni se va ______ ,
ziune nu vor putea fi mai înalți de lă Londra „BUtsh National .Institute 
1,58 m pentru ca in 'timpul meciurilor of. Sport". La jumătatea lui 1965. ‘ in

stitutul va funcționa din plin. Aici se 
va organiza ■ o conferință a FLS.U. 
(Federația. Sportivă Internațională U- 
niversitară). iar in 1965 se va tine o 
mare demonstrație sportivă, un festi 
val și o expoziție.

• LIPSA de spațiu pentru construc
țiile sportive constituie o problimă ’n 
aproape toate orașele. Pentru a solii ti o 
na îțitr’-uri fel s-a adoptat o soluție o- 
rigirială: la bazinele de înot acoperite, 
pe fundul acestora, s-a amenajat o 
podea. In acest fel, se poate juca bas
chet,. volei, se pot ține concursuri de 
gimnastică.

® VOLEIUL începe să ciștige teren 
și în Anglia. In"această lună, prima 
echipă engleză de volei, o selecționa
tă studențească engleză, susține un 
meci in Belgia cu selecționata Liege- 
ului.

deschide

1

tistele.
Marina
Ileana Ghiulai. 
proba de spadă.

pterde finalmente c 
a fost handicapat a 
din serii a concur, 
gleznă, pe care a st 
ce-și făcea incă'zire.
azi) evoluează flori

Ecaterina fencic : 
Duminică . se disput

TIB’ o ST ĂM A

Turneul de sah>

de la Sarajevo
Turneul 

atrage în 
șahului prin participarea sa foarte vt 
loroasă. Șase mari maeștri internațic 
nali, șapte maeștri internaționali ; 
trei maeștri își dispută întîietatea i 
orașul vestit pentru tîrgurile interna 
ționale și concursurile de vinuri ce s 
organizează aici.

Un start bun în concurs, a luat re 
prezentantul nostru Victor Ciocîlfe; 
După două remize cu Ivkov și Kozc 
mara, ei l-a învins pe puternicul mac 
stru maghiar Dely, situîndu-șe în par 
tea de sus a clasamentului.

în runda a IV-a, după ~e l-a dc 
minat pe iugoslavul Ge-j “ Ciocîite 
a forțat în mod nejustific .„ poziția, 
pierdut un pion și acum trebuie, s 
caute remiza în poziția de întreruperr 
Liderul turneului este în momentul d 
față marele maestru sovietic Lev Pc 
lugaevski. cri 3 p, urm de compa 
triatul său Gufeld, Uh&.ian și Ivko 
cu 2*/2 p. Ciocîltea (1), Dely, Pact 
man și Kozomara cu 2 p. Aseară, I 
închiderea ediției, Ciocîltea juca c 
albele împotriva lui Hort.

internațional de la Sarajev 
prezent atenția iubitorîk

SOFIA 27 (prin telefon). Joi seară 
s-a desfășurat revanșa dublei întilniri 
dintre reprezentativele de juniori și 
junioare ale R.P Bulgaria și echi
pele Olimpia M.I. București. Ca și 

Tn primele partide,, disputate marți, 
victoriile au fost împărțite. La fete, 
baschetbalistele de la Olimpia M.I. 
au jucat maf sigur în ațac,‘ iar in 
apărare au alternat1 cu succes siste
mul de apărare in zonă cu cei om la 
orh, Ele au condus îri permanență și

cu 61—39 ( 22—15). Supe 
junioarelor romtnce s- 
în special în repriza sr.

au cîștigat 
Horit atea 
manifestat 
cundă.

La băieți, victoria a revenit selec
ționatei bulgare cu 65—42 (26—10) 
învingătorii au demonstrat o form 
bună, ceea ce le dă speranțe pentf 
ocuparea unui loc fruntaș la cam 
"pidnatui. european al juniorilor cai
se- va desfășura ■ peste cit’eva zile L 
Neapole.

să nu 'împiedice vizibilitatea spectato
rilor'din irlb'ilne.f- Pentru ■organizarea 
competiției se va cheltui o lumătate 
de milion de lire sterline

• FOT BALUL englez cunoaște o 
perioadă de nou avînt, în scurt timp 
se va produce și un film artistic de 
lung metraj asupra fotbalului. An-d 
trecut, filmul „This sporting life" 
(n.n.: care a rulat pe ecranele noastre 
sub titlul de „Viață sportivă"). inspi
rat din lumea rugbinlui, s-a bucurat 
de un mare succes. Recent a fost tur
nat un film intitulat „The final test", 
inspirat de crickett. Filmul fotbalistic, 
al evui nume va fi „The golden boys" 
(„Băieții de aur") va trata eforturile 
pe care le face o echipă de fotbal pen
tru a ajunge la nivelul fruntașilor, 
după ce și-a pierdut majoritatea jucă
torilor intr-un accident

• ÎN ULTIMA o’eme, profesorul 
John Cohen, de lă catedra de psiholo- Prof. DON ANTHONY

• „Cupa campionilor europeni" la baschet (feminin) a fost cîștigat 
pentru a 4-a oară, de echipa sovietică T.T.T.-Riga. In meciul retur c< 
Spartak-Praga, echipa din Riga a fost învinsă cu 43—40 (24—26), dar e. 
învinsese cu 63—58 în primul meci, și datorită 
clasat pe primul loc.

golaverajului superior, s

• în meci retur pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la baschet 
(masculin), Spartak Brno a învins cu

în 
au

85—75 (44—40) pe OH
Baschetbaliștii cehoslovac

scorul de 
Belgrad, 
s-au calificat pentru finala competiției

Ukdo Ljubljana și-a continuat turneu• Echipa iugoslavă de baschet
Franța, jucind la Lyon, cu selecționata orașului. Baschetbaliștii iugoslav 
terminat ‘învingători cu scorul de 72—67 (35—29).terminat învingători cu

în campionatul unional de hochei
pe gheață conduce echipa T.S.KA. 
Moscova cu 47 puncte, din 25 meciuri. 
Pe locul doi se află Himik Voskresensk 
— 40 puncte, urmată de Spartak Mos

72—67 (35—29).

cova. 38 puncte, Lokomotiv Moscove 
38 puncte. T.S K A. a învins In ultimii 
său meci pe Elektrostal cu 11—2 fT- 
0. 4—2, 4—0) și are toate șansele S< 
ciștige, pentru a 11-a oară, titlul d 
campioană a U.R.S.S.
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