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Azi, in sala Floreasca, de la ora 18.

0 FINALĂ ATRACTIVĂ ÎN „C.C.L" LA TENIS DE MASĂ
Voința București — Voros Meteor Budapesta

SEARTACHIADA REPUBLICANĂ
PE ÎNTINSUL PATRIEI

Pasionații de sport din Capitală au ocazia să asiste astăzi 
la două finale ale „Cupei campionilor europeni" : de la ora 
15,55 va putea fi urmărită în fața ecranelor de televiziune 

partida de la Bratislava dintre formațiile feminine de handbal 
în 7, Rapid București și Hălsingor (Danemarca), iar de la ora 
18,30, sala Floreasca va găzdui întrecerea altor două formații 
feminine, dar de tenis de masă: Voința București—Voros Meteor 

Budapesta. Sperăm că amatorii 
de handbal, ca și iubitorii te
nisului de masă vor avea prile
jul ca în această după-amiază 
să poată aplauda noi succese 
ale echipelor noastre.

Lotul oaspe Voros Meteor a 
sosit ieri după-amiază pe aero
portul Băneasa și este alcătuit 
din jucătoarele Eva Foldi, Ilona 
Kerekes, Gabriela Voroș, Eniko 
Grigassy, Rozalia lies, care sînt 
însoțite de antrenorii Ferenc 
Sido și Karoly 11- 
kay. La cîteva mi
nute după coborîrea 
din avion, fostul 
campion al lumii, 
Ferenc Sido, ne-a 
făcut următoarea 
declarație : „Mă aș
tept la o întîlnire fru
moasă. Ca favorită 
indic echipa rotnî- 
nă“. Celălalt antre
nor maghiar. Ka
roly . Ilkay, a do
rit șî el să facă o 
completare: „Sînt 
mulțumit de forma 
în care se află Eva 
Foldi și Ilona Ke
rekes. Oi despre

a treia 
jucătoare, 
tînăra de 

Gabriela
care folo

sește priza toc și 
are preferință pen
tru acțiunile ofen
sive".

A Aualitatea

sportiva
UN NOU RECORD LA CIOCAN 

AL LUI GH. COSTACHE

După o scurtă odihnă, sporti
vele oaspe s-au antrenat aseară 
în sala Floreasca concomitent cu 
jucătoarele Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu, Geta Pitică, 
Eleonora Mihalca și Marta 
Tompa. Intr-una din pauze, Ion 
Pop unul dintre antrenorii e- 
chipei romîne ne-a spus: „Va 
fi un meci de luptă care trebuie 
privit cu toată seriozitatea".

Formația Voinței va cuprinde 
pentru întîlnirea de azi pe Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu 
și Eleonora Mihalca.

Cu pregătirea efectuată și ac- 
ționînd cu încredere și dîrzenie, 
de la primul și pînă la ultimul 
Schimb de mingi, sportivele 
noastre au ocazia de a realiza 
o comportare valoroasă, un re
zultat de prestigiu.

Viitoarele instructoare sportive — eleve din raionul Lehliu — se pregătesc să transmită 
cunoștințele acumulate partidpunților la întrecerile Spartachiadei republicane. Acum se 

exersează un start

NOI CENTRE DE INIȚIERE

IN SPORT

Pe stadionul centrului de antre
nament „23 August*  a avut loc joi 
un concurs de atletism in cadrul 
C&ruîa Knârul GHEORGHE COSTA- 
CBE (CSS) și-a Îmbunătățit recoi- 
c republican de juniorii la arun- 
caxea decanului de 6 kg. El a rea
liza j 62,87 m., cu 28 cw mal mult 
decât record uii «taibiliii săptămâna 
trecută. Și de data aceasta Cosia- 
cbe a avut c aruncare — dta pfi- 
eate., depășită — superioară re- 
r «rdulal mondial de JumifctâL Cele 6 
aruncâri ale sale cro m fisurări: 61,47 
m — 62,87 m — <tep — 58,35 m — 
81.38 m — 59,22 m

Ceilalți concwențî cu realizai 3 
M. Oroveanu (CSS) 51,39 m; I. Chi- 
rilâ (SSE I) 49/14 m; I. Dîmbovi- 
ceonu (SSE I) 47.84 m. (N. D. Ni- 
©olae-coresp.).

PROPUNEREA FEDERAȚIEI 
MAROCANE DE RUGBI PEN

TRU JOCUL CU GRIVIȚA 
ROȘIE

Aseară, federația marocană de 
rugbi a comunicat propunerea ca 
Jocul RUC Casablanoa — Giivița 
Moșie, din. cadrul sferturilor do fi
nală ale „Cupei Campionilor Euro
peni*  să se dispute ia 9 mai a.c. 
Federația noastră urmează să se 
pronunțe.

FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE ȘCOLARE DE 

GIMNASTICA
Sala Dinamo din Capitală 

dui azi și mîine, finalele 
aatefea- republicane școlare d® gira- 
uasilcă. Intiecerile voi avea loc 
cu participarea celor mai bune 
echipe reprezentative școlar® (bă
ieți și fete). Finalele se vor desld- 
șuro și sistem individual. " ' 
p-aiticip-anți se 
Brașov, Timișoara, București, Galați, 
Iași, Tg. Mureș, —— - -
•tc.

Azi, întrecerile 
Ele vor continua 
la ora 15. Mîine, 
desfășură îniie orele 9—13.

La sfîrșitul primei zile de con
curs va avea loc o demonstrație 
a gimnaștiloi din lotul olimpic.

MÎINE, PE STADIONUL 
REPUBLICII

în continuarea pregătirilor 
pentru jocurile cu R. P. Bulga
ria, Selecționata categoriei A va 
susține mîine după-amiază, pe 
stadionul Republicii, un joc cu 
prima garnitură a clubului Pro
gresul.

“Meciul este programat la ora 
16.30.

în deschiderea jocului de fot
bal va avea loc, de la ora 15.00, 
derbiul etapei a iV-a a campio
natului de rugbi: Dinamo — 
Steaua

va gaz- 
câmpie-

Printre
atlfi gimnaști din

Craiovo, Ploiești

încep la ora 9. 
dupâ amiaza, de 
Întrecerile se vor

cea de 
noastră 
ea va fi
17 ani
Voros

Sus : Maria Alexandru și EUa Constantinescu 
(Voința). Jos: Eva Fiildi și Ilona Kerekes 

(Meteor)

Pentru mărirea continuă a nu
mărului de participanți la între
cerile primei ediții a Spartachia
dei republicane, consiliul raio
nal UCFS Reghin a luat iniția
tiva de a înființa în orașul Re
ghin 4 noi centre de inițiere în 
sport. Astfel, sub conducerea in
structorilor sportivi Mihai Pop, 
luliu Farcaș, Liviu Maior și 
Alexandru Vasin peste 150 de 
tineri și tinere își desfășoară ac
tivitatea în centrele de box, te
nis de masă, tenis de cîmp și 
— cînd timpul o va permite — 
în centrul de inițiere la înot.

VASILE MAN — coresp.

amenajarea prin muncă volun
tară a terenurilor de sport care, 
în curînd, vor găzdui noi com
petiții din cadrul marii întreceri. 
Astfel, sini pregătite pista de 
atletism, terenurile de fotbat, 
volei și handbal în 7. In același 
timp, asociația sportivă a cum
părat echipament și material 
sportiv in valoare de 10.000 lei.

ILIE FEȚEANU — coresp.

• ÎSI TREC NORMELE INSIG

NEi DE POLISPORTIV

• SÎNT PREGĂTIȚI 1NSTRUC-

TORI SPORTIVI

La Șomcuta Mare a avut loc 
recent un curs de pregătire a 
instructorilor sportivi. Cu acest 
prilej 28 de iubitori ai sportu
lui au devenit instructori sportivi 
de atletism, volei și fotbal, ur- 
mînd să-și aducă din plin contri
buția la pregătirea participanți- 
lor în vederea întrecerilor ac
tualei ediții a Spartachiadei re
publicane.

VIOREL BUDA — coresp.

Zilele trecute numeroși parti
cipant la întrecerile Spartachia
dei republicane, organizate îno- 
rașul Turnti Severin, și-au trecut 
și o serie de norme din cadrul 
Concursului pentru cucerirea In
signei de polisportiv. Printre cei 
care au îndeplinit normele se află 
Constantin Ică, Florian Zamfir, 
Eugenia Moisescu, Dumitru Sîr- 
bulescu, Horia Crețescu, Nicolae 
Mutu, Constantin Barbu, Ion 
Marinoiu și alții. Această acți
une continuă.

S. TRUȘCULESCU — coresp.

,• ÎNTRECERI ÎN AER LIBER

Foto : T. Chioreanu

suri pentru cuprinderea until 
număr cit mai' mare de oameni 
ai muncii în 'întrecerile Sparta
chiadei republicane. S-au făcut 
și înscrieri. De pildă, la tenis de 
masă 35 țle tineri și-au exprimat 
dorința să ia parte la întreceri, 
la șah —■ 20, la tir — 18, la cros
— 40, la haltere — 25, la popice
— 20. Firește, alți numeroși iu
bitori ai sportului s-ar fi înscris 
pe listele de concurs dacă ar fi 
constatat că întrecerile se des-, 
fășoară în bune condițiuni. Dar, 
atît planurile de muncă, cit și 
listele de înscriere au rămas în.., 
sertarele președintelui asociației

(Continuare în pag. 2-a)

• SE AMENAJEAZĂ TERENU-

RILE DE SPORT

Consiliul asociației sportive 
Rapid C.F.R. Piatra-Olt se în
grijește — paralel cu desfășu
rarea unor întreceri din cadrul 
Spartachiadei republicane

La Bacău au avut Ioc primele 
întreceri în aer liber în cadrul 
Spartachiadei republicane. Nu
meroși tineri și tinere s-au între
cut în cadrul probelor atletice 
reușind rezultate promițătoare 
pentru început de sezon. Tot
odată au continuat și concursu
rile în 6ală la tenis de masă, 
haltere, gimnastică șî șah.

FL. SIMION — coresp.

Tineri

tinerel
Participlnd

la întrecerile
Spartachiadei

republicane 

puteți îndeplini 
și normele 

pentru obținerea 
Insignei 

de polisportiv!

văzute de Neagu Răduteseu

Consiliul asociației sportive 
„Eternii", din întreprinderea 
Azbociment Oradea, și-a făcut 
din vreme un vast plan de mă-

• DE CE NU ÎNCEP

CONCURSURILE?

Reportajul nostru

Acrobație și viteză!

in Vacanță de primăvară. Foto: I. Prepeliță

Intîi s-a auzit un zgomot ca 
de bondar. Apoi, din albastrul 
cerului de primăvară a apărut 
un punct negru. Era ANE2-ul 
pe care îl așteptam. înainta cu 
repeziciune spre Clinceni, iar 
cînd a ajuns în dreptul aero
dromului a început să ruleze 
ușor pe pista de aterizare...

— Credeam că nu vii, repor
tere — îmi spune pilotul cobo- 
rînd vesel din avion.

— De ce ?
— Chiar vrei să mă vezi la 

lucru ?
— Bineînțeles. N-ai spus că 

faci antrenament de viteză și 
acrobație ?

— Am spus. în sfîrșit, stai să 
încarce băieții avionul și deco
lăm spre Mihăilești.

— Ce să facem acolo ?
— Acrobație și viteză I — 

îmi răspunde zîmbind maestrul 
sportului Vasile Petrilă.
- Cu A N E 2-ul ?

— Sigur. Ai auzit de Zabrus?
— Cine mai e ăsta ?
— Un adversar de-al meu.
— Periculos ?
— Foarte I Cu el mă lupt 

acum.
— Are ceva viteză ?
— Mănîncă pămîntul I...
— Ce vorbești ? Te pome, 

nești că îți bate recordul re-pu- 
blican ?

— Nu există. în trei zile l-am 
distrus. îi trece pofta de grîu I.

— Cine, nea Vasile ?
— Gîndacul Zabrus 1 Sau 

ai uitat că lucrez la aviația 
utilitară ?... A, să vii o dată 
cu noi cînd mergem vara să ne 
luptăm cu Limantria. E cea mai 
lacomă omidă pe care am vă- 
zut-o vreodată. Dacă o lași, 
mănîncă o pădure întreagă I

V. TOFAN

(Continuare în pag. 2-a)



Soartachiada republicană 
pe întinsul patriei

Profesorul de

ginerii de la Grupul școlar Petrol-Chimie din Onești iau parte în număr mare la concursurile Spartachiadei republi
cane. în fotografie, un grup de elevi la startul unei probe de alergări.

Foto : N. Gonstaatiii-corcsp.

(Urmare din pag. 1)

siportioe, Cornel Birta. Participanta — 
dornici să înceapă întrecerile — se in
teresează in fiecare zi clnd se va da 
startul. Dar consiliul asociației sporti
va... tace. Poate că primele raze ale 
soarelui vor reuși să... descuie sertarete 
președintelui asociației sportive și să-i 
amintească de îndatoririle pe care le 
are ații el cit și consiliul asociației 
sportive „Eternii" I

1OSIF BOITOȘ — coresp.

• 650 DE CONCURENȚ1 LA TIR

In asociațiile sportive din orașul și 
raionul Făgăraș se desfășoară intens 
întrecerile Spartachiadei republicane. 
Pînă în prezent au avut Ioc concursuri 
de șah, popice, tenis de masă și tir. 
La acest din urmă sport s-a înregistrat 
uu mare număr de participant!: 650 
In ceea ce privește mobilizarea eoncu- 
rentilor, rezultatele cele mai bune au 
fost realizate de către asociația spor
tivă Chimia Făgăraș. Succese frunioa 
ae obțin și asociațiile sportive Viito
rul, Utilajul, Carpați (toate din ora
lul Făgăraș), precum și asociațiile 
sportive sătești Recolta Sîml»ăta și 
Recolta Voila.

TR. M FM ET EA—coresp.

ACROBAȚIE Șl VITEZĂ!
(Urmare din pag. I)

De aindacul de Colorado ai auzit ?
— Am auzit. Nu văd însă ce legă

tură au toate gîngăniile astea cu 
sportul ?...

— îți spun eu. Uite, să presupu
nem că mergem să prăfuim la Tani- 
mecus sau la gărgărițe. Adică pentru 
porumb și mazăre. E vară, cald, avio
nul are o mie și ceva de kilograme 
de insecticid la bord, ajungem la lo
cul cu pricina și începfem bătălia cu 
oceste dăunătoare. La cîți metri crezi 
că zburăm deasupra pămîntului, re
portere ?

_  ? ? ?
— La 151 Așa... Dăm drumul la 

praf sau la emulsie. Trebuie să fim 
cu ochii în patru la jalonierii de pe 
teren, la hartă, la radioaltimetru. în
tre timp, ca să nu cădem în nas, mai 
sărim un pom, o movilă, o sîrmă de 
înaltă tensiune...

— Păi asta înseamnă acrobație și 
viteză I

— Tu ai spus. Deseori se mai în- 
tîmplă să avem ca teren de aterizare 
și decolare o tarla de lucernă, în 
loc de o pistă asfaltată.

— Dublă măiestrie 1
— Aș 1 AVIAȚIE UTILITARA 1 Hai, 

băieți, dați-i zor cu încărcatul, că ne 
așteaptă colectiviștii... Mergi, repor
tere ?

— Merg.
— Hai că vreau să-fi dau vești de 

la Teodor Comănescu și Ovidiu Popa.
— Ce fac cei doi maeștri ai sportu

lui aviatic ?
— Prăfuiesc !... Primul lucrează pe 

un IAR 818 la G.A.S. Tolvadia, din Ba- 
not. Al doilea, face „acrobație”, tot 
într-o gospodărie, prin raionul Mizil, 
la Săhăteni. Gata, băieți ?

— De ce s-au aliniat în fața apa
ratului ?

— Măi, neastîmpărați oameni I 
Iar mi-au umblat prin lucruri 1 Ce v-a 
apucat fraților ?

— Tovarășe comandant !...
— la lăsați, măi, fleacurile astea 1

Trecînd în revistă succesele rea
lizate în predarea gimnasticii de 
către profesorul de... matematică 
Romulus Lambescu, din Călărași, 
putem constata că anul 1951 a în
semnat un început plin de promi
siuni. Atunci a obținut întîiul 
succes : participarea la campionatul 
republican de seniori-senioare, cu 
două echipe din orașul unde activa. 
Au fost printre primele formații 
de elevi care au participat la o 
asemenea competiție. De atunci, 
acest pasionat al gimnasticii s-a 

i ocupat continuu de ridicarea unor 
noi elemente.

1956 reprezintă o nouă victorie 
în palmaresul său : echipa de bă
ieți pe care o pregătește se situează 
pe locul 1 în campionatul regio
nal, la 3 puncte diferență de repre
zentativa orașului Tr. Măgurele, 
care timp de trei ani fusese frun
tașă. într-o cronică apărută cu a- 
arest prilej în ziarul local „ZORI 
NOI" se subliniază „excelenta pre
gătire a echipei școlii medii de 
băieți din Călărași" și „preocu
parea intensă a profesorului Romu
lus Lambescu, care a reușit să pre
gătească la un bun nivel tehnic 
echipa micilor gimnaști".

Profesorul de matematică Romu
lus Lambescu continuă să munceas
că cu aceeași pasiune pentru sport. 
El reușește să depisteze și să ajute 
cele mai talentate elemente din

Portretul săptaminii

matematică...
școală pentru a trece cu succes exa- | 
me nul de admitere la I.C.F. Acum 
unii sînt pe cale de a deveni pro- ; 
fesori de educație fizică, iar alții 
au și devenit. Inimosul profesor de 
matematică și-a consacrat multe ore 
din timpul său liber și pentru pre
gătirea unuia dintre cei mai dotați 
elevi — gimnaștî ai săi, Ștefan 
Hărgălaș. în scurtă vreme acesta de- i 
venea campion republican de se
niori la sol și îi mulțumea maestru
lui său într-o scrisoare (citită în 
repetate rînduri cu firească și ne
spusă plăcere) pentru străduința 
depusă.

0 nouă perioadă de realizări se 
înscrie în carnetul de amintiri al 
profesorului, datat „1962“, cînd în
ființează un centru de antrenament 
pentru copii. Fiul său de 9 ani, 
Lucian Lambescu, face parte din 
echipa reprezentativă a centrului 
care participă la primul concurs 
republican de acest gen. Prilej de 
noi satisfacții, pentru că un an mai 
tîrziu, la Alexandria, această echipă 
cucerește primul loc, înaintea altor

9 formații, în etapa regională. E- 
chipa fetelor dublează succesul. 
Ziarul regional „STEAGUL ROȘU* * 
consemnează victoria, elogiind mun
ca harnică a antrenorului și locul 
fruntaș ocupat de fiul său. La fi
nala pe țară desfășurată in sala 
Fioroase*  băieții din Călărași, care 
nu-și irosiseră timpul degeaba, ocu
pă locul 5, pe echipe,. înaintea unor 
reprezentative de regiuni cu tra
diție în gimnastică-

— Cu prilejul împlinirii a 8000 de 
ore de zbor...

— în cîțî ani de activitate, nea 
Vasile ?

— în
— Felicitări I...
— Și tu începi ? Gata, la avion I...

★

Aerodromul Clinceni a rămas de
parte, în urmă. Zburăm acum deasu
pra comunei Cornetu. Trecem Ar
geșul și ne lăsăm în dreapta, spreMi- 
hăilești. Cînd ajungem la cîțiva metri 
de pămînt, închid ochii să nu ame
țesc. Pe sub noi, fug în goană nebună 
ogor după ogor. Bătrinul Zabrus e la 
pămînt I Nu-i merge cu agricultura 
socialistă I Pilotul parcă îmi ghicește 
gîndul și zîmbește. Zîmbește cald, lu
minos, așa cum l-am văzut în coloa
nă, de un 1 Mai. Purta în brațe un 
buchet mare de maci roșii, iar în 
dreptul inimii îi strălucea Medalia 
Muncii și Insigna de maestru al spor
tului.

Palmaresul sportiv al profesorului 
de matematică Romulus Lambescu, 
antrenor voluntar de gimnastică, se 
îmbogățește zi de zi. Pentru munca 
lui conștiincioasă, plină de pa
siune el a primit în repetate 
rînduri felicitări din partea fede
rației noastre de specialitate, fapt 
care constituie un stimulent în 

activitatea sa de pedagog sportiv.

ACHIM ION1ȚA
coresp.

Activitatea de performanță, 
poate fi mai buna

Pc marginea plenarei consiliului regional tiers Banat

Recenta plenară a consiliului re
gional UCFS Banat a trecut în 
revistă realizările din*  cursul a- 

Bului 1963. între altele, s-a arătat 
că în anul precedent sportivii regiu
nii Banat au cucerit 37 de titluri de 
earnpioni republicani de juniori și se
niori, au îmbunătățit 18 recorduri re
publicane ( juniori, seniori) și 73 de re
corduri regionale. In același an, 45 
de sportivi au fost prezervi în diferite 
loturi reprezentative ale țării. In sfîrșit, 
® serie de echipe reprezentînd secțiile 
unor cluburi șî asociații sportive s-au 
impus ca fruntașe pe plan republican, 
ca de pildă Știința Timișoara la hand
bal băieți și fete, baschet băieți și 
rugbi juniori, C.S.M. Reșița la hand
bal băieți și popice fete, Metalul Bocșa 
la box A.S.M. Lugoj la lupte clasice 
C.S.S. Banatul-Tiruișoara la handbal 
fele, Olimpia Reșița la natație și po
pice băieți. S.S.E. Reșița la natație, 
U.T.A. și C.F.R. Arad la tir, Vagonul 
Arad ia gimnastică băieți, S.S.E. și 
Voința Timișoara și U.T.A. la sporturi 
nautice etc.

La prima vedere, acest bilanț poate 
’duce la concluzia că In regiunea Ba
nat sportul de performantă se desfă
șoară sub cele mai frumoase auspicii

și deci toată lumea trebuie să fie mul
țumită... Numai că, în raport cu po
sibilitățile. cu condițiile de care dis
pune regiunea aceste realizări ar fi 
trebuit să fie cu mult mai mari, mai 
convingătoare. Fiindcă toate recordurile 
susamintite, comparate cu cele mon
diale sau europene, nu rezistă unei dis
cuții mai profunde, ele sînt destul de 
modeste și, în general, foarte departe 
de cerințele actuale.

Să analizăm spre exemplu situația 
atletismului bănățean. Recordul regio
nal la 100 m este și astăzi de 10,7, 
cînd chiar recordul tării (10,4 realizat 
de Moina) și-a pierdut semnificația pe 
pian international. La fel se petrec lu
crurile și în alte probe: 22,9 pe 200 tn, 
49,4 pe 400 tn, 1:51,3 pe 800 m, 1,89 m 
la înălțime, 3,92 m la prăjină, 63 m la 
suliță, iată doar cîteva recorduri atleti
ce ale acestei regiuni, a căror valoare 
redusă trebuie să dea serios de 
gîndit. Cerințele față de regiunea 
Banat nu sînt întîmpiătoare. Este vorba 
doar de o regiune care a dat țării la 
atletism pe [olanda Balaș și Edith Trei- 
bal, pe Ion Soter și frații Raica, pe 
Eugen Lupșa și Zoitan Vatnoș.

Să ne referim la o altă ramură spor
tivă de bază în mișcarea noastră spor
tivă — la gimnastică. Și aici, „perfor
manța" de a ocupa locul trei la cam
pionatul republican masculin (Vagonul 
Arad), nu poate fi un prilej de satis

facție deplină. Intr-o regiune în care 
există nu mai puțin de 57 săli de sport, 
gimnastica ar fi trebuit să aspire la 
poziții fruntașe pe plan republican. 
Banatul a dat la iveală, cu cîfiva ani în 
urmă, un gimnast cu frumoase posibi
lități, pe Cezar Cemușca, dar care ul
terior n-a fhai confirmat. Astăzi se vor
bește tot mai mult de un alt element 
talentat, Vasile Coșariu. Dar, cu o sin
gură floare...

Nici chiar în fotbal, rezultatele nu 
sînt cele așteptate. O regiune care po
sedă aproape 250 de terenuri de joc 
omologate nu reușește să aibă o e- 
chipă divizionară care să se situeze 
pe primul plan al activității competi
tionale. După o comportare mai aproa
pe de condițiile ce i-au fo6t create — 
locul III In campionatul trecut — Ști
ința Timișoara se zbate acum, undeva, 
prin coada clasamentului categoriei A. 
Iar cealaltă divizionară, U.T.A., nu are 
nici ea o situație care să o scutească 
de emoții...

Faptul că sportul de performanță 
bănățean bate pasul pe loc iși are ex
plicație în modul formal în care se 
mai muncește uneori, în lipsa de exi
gență și de continuitate, în slaba preo
cupare pe linia promovării unor iniția
tive valoroase. Toate acestea s-au fă
cut simțite în primul rînd în activi
tatea sportivă de mase, acolo de unde, 
de fapt, izvorăsc marile performanțe. 
Este foarte adevărat că cifrele din do
meniul sportului de mase nu sînt de 
neglijat, dar și în această direcție s-a 
făcut prea puțin. Socotim că rezultatele 
puteau să fie și mai elocvente, dacă toți 

factorii interesați în dezvoltarea activi
tății sportive de mase și-ar fi adus un 
aport mai substantial. Nu s-a acordat 
suficientă atenție cuprinderii în activita
tea sportivă a jineretului din școli. Deci, 
către școală trebuiau îndreptate toate 
privirile, dezvoltînd gustul pentru exer
cițiul fizic organizat, pentru sport, tu
turor elevilor. Pentru a obține perfor
manțe pe plan european și mondial, 
avem nevoie de o masă de sportivi cit 
mai largă. Or, în școli, nu toți elevii 
au ajuns să practice cu regularitate 
sportul. Pe de o parte, unii profesori 
de specialitate se limitează ia orele 
de clasă, solicited, în foarte multe ca
zuri, „condiții speciale", pe de altă 
parte, conducerilor unor școli, dirigin- 
ților, nu le este însă suficient de clar 
faptul că exercițiile fizice și sportul 
vin în ajutorul învățăturii. Iată și 
motivul pentru care, mai tîrziu, absol
venții școlilor, deși prezintă o dezvoltare 
somatico-niorfologică corespunzătoare 
(talie, perimetru toracic, capacitate vi
tală), sub aspectul motricitatii, unii din
tre ei sînt deficitari. Sînt încă rare ca
zurile cînd directorii participă activ la 
viata asociațiilor sportive, cînd din pro
prie inițiativă au ajuns să transforme 
curțile școlilor în „microstadioane".

In general, așteptăm de la profesorii 
de educație fizică din regiunea Banat, 
rezultate pe măsura pregătirii și capa
cității lor. Nu se poate trece cu vede
rea faptul că față de acum zece ani, 
de pildă, numărul profesorilor de edu
cație fizică din această regiune a cre
scut de opt ori. Performanța sportivă 
în regiunea Banat n-a sporit însă în 
aceeași măsură.

Pe linia atragerii elevilor în sport, 
acțiunea consiliului regional UCFS 
Banat, de a crea centre de inițiere, (tn 
prezent funcționează 146 de astfel de 
centre cu aproape 16 000 de partici- 
panți) este binevenită. Trebuie conti
nuat pe acest drum, în mod curajos, 
cu toată convingerea.

împreună cu întregul tineret al tării, 
sportivii regiunii Banat se află angre
nați astăzi, în cea mai importantă com
petiție, Spartachiada republicană Închi
nată celei de a XX-a aniversări de la 
eliberarea patriei. Ceva mai mult, spor
tivii bănățeni nădăjduiesc să încheie 
pe primul loc importanta competiție. Și 
vor reuși, fără îndoială, dacă activiștii 
sportivi din această regiune vor ști să 
mobilizeze toate forțele calificate pen
tru a-și aduce contribuția la realizarea 
acestui deziderat. O pregătire temei
nică a sportivilor bănățeni în cadrul 
Spartachiadei republicane, o corectare 
a tuturor recordurilor — și în primul 
rînd a celor atletice — vor avea drept 
rezultat și promovarea de noi elemente 
pentru lotul de la Tokio. Stă în putin
ța sportivilor din această regiune ca 
în lotul tării noastre pentru J. O., Ba
natul să nu fie reprezentat doar prin... 
patru tineri (Coste, Claici, Pazmani, 
Buzuluc). Pentru aceasta însă trebuie 
mai multă exigentă, continuitate, per
severentă, un ritm de muncă dintre 
cele mai înalte. Sportivii și activiștii 
sportivi din regiunea Banat să-și pună 
în valoare tot talentul, toată capac.il: - 
tea și tot entuziasmul lor pentru a rea
liza acest lucru. Ei nu trebuie să uite 
nici o clipă că în regiune există toate 
condițiile pentru ca sportul de perfoFs. 
manță să înregistreze un serios pro
gres.

T1BER1U STAMA

capac.il


Dinamo-Steaua: derbiul etapei a IV-a
Campionatul categoriei A programea

ză în acest sfîrșft de săptămînă numai 
cinci partide (meciul Progresul — 
Știința Timișoara s-a disputat miercuri), 
dar fiecare dintre ele este așteptată cu 
deosebit interes. Derbiul etapei îl cons
tituie jocul Dinamo—Steaua, formații 
fruntașe ale rugbiului nostru, care au 
cîștigat toate partidele disputate pînă 
acum în cadrul campionatului. Cele 
două echipe, în rindul cărora se numă
ră multi jucători ai reprezentativei 
noastre, au practicat jocuri de bună 
factură tehnică și, împreună cu Gri- 
vița Roșie, formează „plutonul" frun
taș în clasamentul campionatului — 
fiecare avînd cîte 9 puncte.

în București se mai dispută meciul 
Unirea — CSA1S Iași, care se anunță 
foarte echilibrat. Studenții din Pe
troșeni și Cluj vor juca „acasă" în 
compania formațiilor Gloria și Ancora. 
La Birlad, Grivița Roșie urmează să 
intilnească echipa Rulmentul.

Clubul sportiv școlar 
a ciștigat „Cupa Tineretului"
„Cupa Tineretului" la rugbi a reve

nit, după cele trei etape, organizato
rilor — Clubul sportiv școlar — care 
au prezentat o formație bine pregă
tită, învingătoare în toate partidele 
susținute. Tată clasamentul competi-
t' î:
it. Clubul sportiv

2. Construcții
3. Politehnica
4. IPCG

școlar
3 3 0 0 48: 8 9
3 111 24:17 6
3 111 18:26 6
3 0 0 3 3:42 3

Succesul competiției „Cupa Sfatului popular ai capitalei41

Viorel Moraru inițiază un nou atac — urmărit de Climovschi fi' Ohlomenco — 
tpre buturile timișorenilor Foto : C. Tudor

Programul jocurilor din
• Cea de a doua etapă a campiona

tului republican de calificare progra
mează tnîine următoarele partide : SE
RIA I: Precizia Săcele — Ideal Cer
navodă ; Petrolul Pitești — Farul Con
stanța ; Cimentul Brăila — USAS 
Năvodari; Cimentul Medgidia — 
Metalul Buzău; SERIA a Il-a: Pro
gresul Bacău — Cauciucul Onești;

campionatul de calificare
A.S. Tecuci — Constructorul 1UT lași; 
Laminorul Roman — Constructorul 
TRC Suceava; SERIA A 111-a : Chi
mica Tîrnăveni — Electroputere Cra
iova ; Minerul Vulcan — Metalul Reși
ța; CSO Timișoara — Metalul Tr. Se
verin ; Siderurgistul Hunedoara — CSM 
Sibiu.

de vedeke Să asigurăm condiții mai bune
pentru pregătirea echipelor

Ca toate celelalte sporturi, 'rugbiul 
din țara noastră a cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare remarcabilă. O dată 
cu dezvoltarea bazei de mase a acestui 
sport, cu creșterea calitativă a diferi
telor competiții interne au fost obținute 
frumoase succese pe plan internațional.

Un loc important în activitatea rug- 
bistică l-a ocupat și îl ocupă grija pen
tru crearea unor condiții corespunză
toare de pregătire a echipelor, la ni
velul cerințelor actuale. Este vorba, în 
primul rind, de asigurarea terenurilor 
de antrenament și competiții, care să 

^permită continuitatea în pregătire și 
(activitate a echipelor participante la di
ferite campionate sau concursuri locale.

Trebuie să spunem că, spre bucuria 
noastră, rugbiului ii sînt larg deschise 
porțile multor stadioane (Unirea, Par
cul Copilului, Progresul-București, Fa
rul Constanța, C.S.M.S. Iași etc.) unde 
echipele respective au toate condițiile 
pentru a realiza o pregătire corespun
zătoare.

Dar, din păcate, nu peste tot lucru
rile se petrec la fel. Unii „administra
tori" de terenuri, pornind de la ideea 
că „rugbiul strică gazonul", nu admit 
deeit cu multă greutate (și uneori se 
opun categoric) accesul jucătorilor de 
rugbi pe stadion ! Așa se face că. de 
exemplu, echipa de categorie A Știința 
Cluj nu se poate antrena pe propriul 
său teren din parcul Babeș (și rezul
tatul s-a oglindit în scorurile mari Ia 
care clujenii au pierdut în fața echipe
lor Dinamo și Steaua). Aceeași situație 
la C.S.M. Sibiu — formație din campio
natul de calificare. De asemenea, de 
mai multă vreme, Știința Petroșeni nu 
are asigurate condiții de antrenament 
și — paradoxal — uneori nu are acces 
pe stadion nici atunci cînd meciurile 
sînt programate „acasă".

De fiecare dată, aceeași explicație: 
„rugbiul strică terenul I"

Așa să fie ?
Răspunsul este categoric : NU ! De

oarece. rugbiul, spre deosebire de alte 
sporturi, utilizează — prin specificul 
său — ÎNTREAGA suprafață a terenu
lui, procesul de uzură fiind astfel uni
form repartizat; terenurile date în fo
losință exclusivă activității rtigbistice 
și-au păstrat gazonul în cele mai bune 
condiții, deși ele au fost folosite aproa
pe continuu șase zile pe săptămînă.

De fapt, această concluzie a fost și 
este verificată de mulți ani. Ea are la 
bază observațiile multor specialiști și 
practica unei intense activități compe- 
tiționale.

De ce, atunci, continuă să existe în 
unele locuri, o așa-zisă „problemă a 
terenurilor de rugbi ?“ Pentru că, după 
părerea noastră, unii „administratori" 
de terenuri, cum sînt cei de la Cluj, 
Petroșeni, Sibiu ele., s-au... speriat de 
faptul că, uneori un jucător își așează

balonul, de exemplu pentru executarea 
unei lovituri de pedeapsă, după ce i-a 
făcut „loc" cu căleîiul în gazon. De 
aici, concluzia total greșită că se fac 
„gropi" în teren, că acesta se degra
dează etc. Și, ca măsură : limitarea 
sau chiar interzicerea antrenamentelor 
și jocurilor de rugbi.

Trebuie să se găsească mai multă 
înțelegere în această direcție. Cu atît 
mai mult cu cît — așa cum am ară
tat — activitatea rugbistică nu consti
tuie un „pericol" pentru nici un teren. 
Fiindcă la urma urmelor nici nu este 
vorba de gropi in înțelesul larg al ter
menului, ci de simple adîncituri în 
teren, care se nivelează de la o între
cere la alta.
Exemplul cluburilor și asociațiilor spor

tive care au asigurat echipelor de rugbi 
terenurile necesare este mai mult decit 
convingător. Bazele sportive respective 
nu au avut nimic de suferit ci, dimpo
trivă, bine întreținute, ele se numără 
printre cele mai frumoase terenuri de 
sport.

Necesitatea de a pune la dispoziția 
echipelor de rugbi bazele sportive de 
care acestea au nevoie, este evidentă. 
In același timp, însă ,este nevoie de o 
mai mare preocupare pentru îngrijirea 
terenurilor, pentru păstrarea lor. Cîteva 
recomandări sînt necesare.

Astfel, unele antrenamente pot fi or
ganizate și în laiul terenului, pentru 
ca procesul de uzură să nu se repete 
pe aceeași suprafață. Trebuie acordală 
toată atenția „tăvălugirii" terenurilor, 
făcută manual atunci cînd gradul de 
umiditate a solului este mai mare, 
sau cu compresorul la un grad normal 
de umiditate. In cazul unor inerente 
degradări parțiale, se recomandă înlo
cuirea de brazde (în perioada primăva- 
ră-toamnă) sau însămînțarea de gazon. 
In perioada repausului sau a reducerii 
activității competiționale trebuie luate 
măsuri pentru administrarea de îngră
șăminte organice sau minerale.

Dovedind mai multă înțelegere pentru 
nevoile echipelor de rugbi, luînd măsuri 
pentru asigurarea terenurilor, dar — în 
același timp — și pentru buna întreținere 
a acestora, cluburile și asociațiile spor
tive pot aduce o și mai mare contri
buție la progresul și la dezvoltarea ac
tivității rugbistice interne, la creșterea 
calitativă a campionatelor și diferitelor 
alte competiții și — în acest fel — la 
pregătirea unor noi jucători de valoare 
care să reprezinte cu cinste rugbiul ro- 
mînesc pe plan internațional.

Pref. N. PADUREANU 
maestru al sportului

DUMITRU POPESCU 
inginer horticol

N. R. împărtășind părerea autorilor, 
redacția consideră că asociațiile, clu
burile sportive și organele UCFS tre
buie să acorde mai multă atenție pro
blemei dezbătute în rîndurîle de mai 
sus, să asigure tuturor echipelor de 
rugbi — de seniori, tineret și juniori — 
condițiile necesare pentru ca acestea 
să-și poată realiza sarcinile pregătirii 
și să aibă o activitate competițională 
continuă. Este necesar ca aceste mă
suri să fie luate cît mai grabnic pen
tru ca încă din acest sezon competițio- 
nal toate echipele de rugbi să se poată 
pregăti la nivelul sarcinilor actuale.

Pentru popularizarea jocului de 
rugbi este bine ca meciurile să fie pro
gramate în cuplaj cu partidele de fot
bal, cum a fost făcut cu succese la 
Constanța, București și în alte orașe 
ale țării-

Ds cît ava sile la centrul de antrenament 
nr. 2 dim Capitală răsună glasuri crî&ta- 
Hns, domnește multa voie bund. Aici, pe 
terenurile acoperite cu zgura roșie și mar
cate cu linii albe, se întrec elevi și eleve 
de la școlile sportive din țara, membrii 
grapelor de Juniori din secțiile fruntașe de 
tenis. Este vorba de cea de a III-a ediție 
a competiției dotate cu «Cupa Sfatului 
popular al Capitalei” organizată în bune 
condițiuni de către Școala sportivă de elevi 
m. 2 din București.

La întreceri participă peste 200 de tineri 
(50 de fete și 159 de băieți). Pînă acum 
s-au înregistrai următoarele rezultate mai 
interesante :

Echipe mixte, semifinale: Știința Buc. — 
Steagul roșu Brașov 7—6, SSE 2 Buc. (1)— 
CSO 9—4; simplu băieți cat. 13—14 ani, 
turul I: SoUrhi — Meister 2—0, Roși an u—

Simindrica 2- 0, Giurgiu — Sergescu 2—0. 
Gabrea — Ian. cu 2—0, cat. 15—16 ani, 
turul I: Iancu — Daraban 2—0, Frățiilescu— 
MÂIițescu 2—9, cat. 17—^18 ani, turul cd 
II-Iea: Dumitrescxi — Negru 2—0, Greafeu— 
Precup 2—1, Nicutoscu — Lorenzi 2—ty 
simplu iele, cat. 11—12 ani, turul al II-leai 
Liliana Cobzuc — Ioana Bădîn 2—0, cat. 
13—14 ani, turul 1: Mariana Gargă — Tto*  
dtoa Taâkîs 2r—S, Una Precnp — Auareflltf 
Cîrnaru 2—1. Andreea Hasnaș — Cristimdt 
Popescu 2-—0, cat. 15—16 ani, turul Ti 
Valeria Berea — Maria Mihăescu 2—0, cat. 
17—18 ani, turul I: Ftorica Butoi — Anca 
Din eseu 2—0, Ileana Vaida — Doina loanM 
2—0.

întrecerile continuă azi de la ora 9 (se*  
mifinjolele probelor de simplu) șî ora IB 
(finalele probelor de simplu), iar mîine de 
la ora 8,30 (finala pe echipe).

ATLETISM
De la start, la sosire

Stadionul Republicii va găzdui la 
sfîrșîtul săptămurii viitoare tradiționa
lul concurs republican de primăvară al 
juniorilor și junioarelor de categ. I și 
a Il-a. La întreceri vor lua parte con
curență' născuți în 1945—1947 (ju
niori I) și în 1948—1950 (juniori II).

Conform regulamentului întrecerilor, 
juniorii de categoria a 11-a nu vor pu
tea lua parte la probele celor de cat. I. 
F.R.A., organizatoarea concursului, a 
invitat o serie de juniori din întreaga 
țară, care trebuie să aibă, cel puțin, 
categ. a 11-a de clasificare sportivă, 
confirmată în 1963. La întreceri pot 
lua parte și alți sportivi cu obligația 
să aibă și ei categ. a Il-a de clasifi
care.

înscrierile trebuie trimise la F.R.Ă 
pînă la data de 6 aprilie
• In vederea alcătuirii lotului regiu

nii Ploiești care va lua parte la întrece
rile Spartachiadei republicane, consiliul 
regional al UCFS a organizat recent, pe 
stadionul Petrolul, un concurs dotat cu 
„Cupa Primăverii”. La concurs au parti
cipat o serie dintre cei mai buni atlețl 
din regiune. Un rezultat promițător a 
realizat tînăra Vietorița Secară (SSE

PI.) care, la primul el concurs, a obți
nut 13,4 sec pe 100 m. Cîteva rezultate^ 
BĂIEȚI : loo m : B. Ciobanu (SSE in.J
11.6 ; 110 mg : M. Dlncă (Petrolul) 15,8:4 
3 000 m : I. Dăndărău (Prahova) 8:58,0*4  
înălțime : X. Boboc (Prahova) 1,90; 
FETE : 200 m : El. Măndlca (SSE PI.)
28.7 ; suliță : M. Barbu (Petrolul) 36,0a 
(A. Vlăsceanu și Gh, Alexandrescu 
corespondenți).

• Pe stadionul Tineretului din Ord?
dea a avut Ioc un concurs între allețn 
de la SSE Oradea și Constanța. Cite-, 
va rezultate: BĂIEȚI: 300 m: & 
Levonian. (C) 38,5; 500 m: Ad. Toții 
(O) 1:14,7! Gh. Sentmicloși (O.)
1:17,1 — rec. regional copii; lungime t 
T. Visinescu (C) 6,35; greutate: (6 
kg): Gh. Lucnian (C) 15.29; disc (1 
kg): R. Fenerstein (O) 52,56 — rec. 
reg. jun. II; FETE: 300 ni: O. Pamuc 
(C) 46,9; greutate: I. Nasn (O)
10,04; disc: 1. Nagy 32,10 (Gh. Ld- 
rinez — coresp.).

• Astăzi și mine se desfășoară Ia 
Oradea concursul de primăvară al Șco
lilor sportive de elevi. Vor lua part» 
atleți și atlete din București, Arad, Be- 
iuș. Cluj, Hunedoara, Oradea, Ploiești, 
Constanța, Reșița, Timișoara etc-

0 lucrare interesanta

„Alergări de viteză 
in atletism 4

In standurile librăriilor va fi expusă 
zilele acestea o nouă lucrare apărută 
în Editura Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport. Este vorba de „ALERGĂRI 
DE VITEZA IN ATLETISM" de prof. 
Vasile Dumitrescu, o foarte intere
santă lucrare privind metodica antre
namentului în clasicele probe de 100 
m și 200 m.

Selecționînd și sistematizînd aspec
tele cele mai importante ale metodicii 
de antrenament în probele de viteză, 
autorul caută să prezinte soluții prac
tice pentru îmbunătățirea activității 
specialiștilor la aceste curse in care 
rezultatele noastre sînt încă modeste în 
raport cu valoarea performanțelor in
ternaționale.

Lucrarea prezintă o serie de planuri 
de antrenament ale unor atleți renumiți.

Un capitol interesant este cel refe
ritor la planificarea antrenamentelor in

funcție de categoriile de clasificare, ca 
și cel cuprinzînd exercițiile de dezvol- 
tare fizică generală pentru alergătorii 
de viteză. Instructive și foarte reușit» 
desenele realizate de maestrul spor
tului Zeno Dragomir, un bun cunos
cător al mișcării in sport.

) VOLEI
0 etapă dificilă 

pentru fruntașele clasamentelor
Etapa de duminică este deosebit de importantă, mai 

ales in competiția feminină (aiit in „Cupa R.P.R." cit și 
in seria a doua).

La fete mai sini două etape și cîteva echipe se prezintă 
cu șanse aproximativ egale pentru primele locuri. Fără 
îndoială că în urma rezultatelor de duminica trecută vo
leibalistele de la Rapid au posibilități sporite să se claseze 
pe primul loc in „Cupa R.P.R.". Cit privește lupta spor
tivă a celor 3 pretendente la primele două locuri in seria 
a 11-a, ea nu este încheiată nici în momentul de față.

La băieți, datorită faptului că mai multe echipe au 
valori apropiate, iar avantajul terenului este folosit la ma
ximum, întrecerea este foarte echilibrată și pasionantă, 

lată programul etapei: „CUPA R.P.R.": Minerul Bihor
— Rapid, Farul Constanța — Dinamo, Știința Cluj — Pro
gresul, Tractorul Brașov — Steaua, Petrolul Ploiești — 
C.S.M.S. Iași, Știința Timișoara — Știința Galați 
(masculin), Rapid — Știința București, Progresul—C.S.M. 
Cluj, Voința Craiova — C.P.B., C.S.M. Sibiu — Dinamo, 
Farul Constanța — Știința Cluj (feminin). SERIA A II-A". 
Olimpia București — înainte Timișoara, Dinamo Suceava
— Știința Brașov, Minerul B. Mare — Știința Petroșeni, 
Constructorul Brăila — Electroputere Craiova, Industria 
Sirmei C. Turzii — C.S.M. Cluj (masculin). Progresul - 
Tîrgoviște — Metalul București, Voința București — Pe
nicilina lași, C.F.R. Timișoara — Partizanul roșu Brașov, 
Corvinul Deva — Voința M. Ciuc (feminin).

Completări la un „meci-eheie^
încă din primele etape ale turului seriei a Il-a, femi

nine, a ieșit în evidență valoarea a trei formații: Voința 
M. Ciuc, Partizanul roșu Brașov și Metalul București. Re
zultatele înregistrate pînă în prezent au demonstrat că 
aceste formații sînt cele mai îndreptățite să aspire Ia pri
mele două locuri în clasament. Și iată că înaintea ultime
lor două etape ale eompetiției cele trei formații se află p» 
primele trei locuri.

Duminica trecută am asistat la unul din meciurile din
tre aceste formații. La Brașov s-au întîlnit Partizanul roșu 
și Voința M. Ciuc. Intîlnirea a oferit pe alocuri faze des- 
iul de bune, dovedind că aceste formații sînt îndreptățite 
să aspire la promovare.

Cele două echipe au elemente talentate, cu 6 
bună pregătire, cum sînt Veronica Costin, Viorica Goia și 
Monica Popa (Partizanul roșu), Magdalena Șorban și 
ludith Kohn (Voința.). Totuși pe parcursul întîlnirii s au 
manifestat și anumite scăderi asupra cărora antrenorii 
V. Papuc (Partizanul roșu) și 1. Pelreș (Voința) vor tre
bui să insiste în perioada următoare. Valoarea unor jucă*  
toare este necorespunzătoare. Cînd cele mai bune compo
nente nu se prezintă în forma obișnuită, cum a fost cazul 
Voinței, duminică, cînd Șorban și Kohn au jucat destul de 
slăbuț, echipa nu dă randamentul obișnuit. Primirea min
gii, pasele în diagonală și bloca jul trebuie încă îmbunătă
țite. la ambele formații. Și un alt aspect: cele două echipe 
au prezentat loturi destul de reduse (8 jucătoare fiecare), 
ceea ce este, prea puțin. Mal ales că aceste formații aspiră 
la promovarea în seria I, unde întîlnind adversari mult 
mai puternici, sînt nevoite să apeleze la un lot ma: mare 

de jucătoare, mai bine pregătit și omogen.
C. ALEXE
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BUCURESTEAN

Ce rezervă amatorilor de fotbal du- 
linica de mîine ?
Fiind amînate partidele echipelor 

ire dau jucători selecționatei catego- 
ei A, mîine, în categoria A vor avea 
>c doar trei întîlniri și anume i ■ Farul 
onstanfa — U.T.A.. Crișul Oradea — 
'inamo Pitești și Siderurgistul Galați 
- Știința Cluj. In ciuda faptului eă 
de șase echipe care vor evolua mîine 
tc parte din cea de-a doua jumătate 

clasamentului, jocurile se anunță 
eosebit de disputate. Ea prima vedere, 
utern face următoarea constatare i gaz
de de mîine au părăsit învinse du- 
litiica trecută terenurile de joc (re- 
nintim i Farul a pierdut la Pitești, 
rișul la Ploiești și Siderurgistul la 
rad), în timp ce echipele care se de
tașează, au terminat victorioase (UTA 
învins pe Siderurgistul, Dinamo Pi-

tești a cîștigat fa fața Farului, iar 
Știința Cluj a întrecut pe CSMS). Iată 
dar un motiv de atracție fa plus pen
tru cele trei meciuri de mîine. Amintim, 
de asemenea, și faptul că în turul cam
pionatului, jocul Știința Cluj — Side- 
rurgistul Galați s-a terminat eu unul 
din cele mai neașteptate rezultate 1 
victoria gălățenilor cu 1—0, ceea ce 
le-a adus atunci, locul I în clasament 
(o glorie de scurtă durată).

In vederea acestor partide, cele șase 
formații — aproape toate angajate în 
lupta pentru evitarea locurilor care 
duc spre.. . categoria B — s-au pre
gătit, după cum ne-au transmis cores
pondenții, cu multă atenție. De pildă, 
Crișul, în afara antrenamentelor obiș
nuite, a întîlnit joi într-un meci de ve
rificare formația Dinamo Oradea, frun
tașă a campionatului regional, de care 
a dispus cu... 1—0 I (Ce părere au

SPERANȚE
Grozescu, Cznko II, Steiner... Trei 
cătorî tineri, juniori, trei speranțe 
e fotbalului arădan, dintre care ul
mul a și debutat în categoria A. Toți 
ei provin din pepiniera echipei 
T.A., pepinieră care, după cum se 
le, are o veche și frumoasă tradiție, 

a dat sportivi talentați, bine pre- 
‘viți. in numeroase rinduri purtători 

tricoului național in diferite 
ezenlative.
Aproape in fiecare an la U.T. 
vid a existat un număr de 
—60 de copii și juniori cărora 
s-au pus la dispoziție material 
echipament, antrenori și in- 

■uctori cu o calificare supe- 
utră. în aceste condiții apare 
esc faptul că U.T.A. a cucerit 
două ori consecutiv titlul de 

rnpioană a țării la juniori. 
Anul acesta, centrul de antre- 
ment pentru copii s-a deschis 
1 martie. 40 de copii între 

—12 ani au început să desco- 
re tainele spartului cu balonul 
ătnd, sub îndrumarea antre- 
rului Dau Alexandru și a in- 
uclorilor Z. Farmati și I. Tău- 
tn.
Acum, numărul celor care 
ță fotbal a trecut de 50. 
iea, pentru a fi mai ușor 
wavegheat și de condus 
ipul lecțiilor, copiii au fost 
părțiți în două grupe. Una lu

re-

crează dimineața, cealaltă după-amîa- 
ză. Slut folosite atît mingi de fotbal 
cit și de tenis de cîmp. Aceasta pen
tru că mingea de tenis îi ajută pe ti
nerii sportivi să deprindă mai ușor 
„controlul'' balonului... mare.

Văzînd dorința micilor fotbaliști de 
la U.T.A. de a învăța, antrenorii speră 
că lui Grozescu, Czako II și Steiner 
li se vor adăuga nu peste multă vreme 
și alți jucători talentați.

antrenorii despre eficacitatea înainta
șilor ?).

Jocuri deosebit de interesante se dis
pută și în categoria B. In prima serie, 
actualul lider, Poiana Cîmpina, joacă 
în Capitală cu Știința București. Fără 
îndoială, o partidă deosebit de atracti
vă, întrucît actuala conducătoare a plu
tonului va avea de suportat asaltul 
unei formații care, fa special pe teren 
propriu, a înregistrat niulîe victorii. 
Fostul lider, Metalul Tîrgoviște, joacă 
la Moreni cu Flacăra, fatr-un meci 
deschis oricărui rezultat. In seria a 
Il-a, CSM Cluj, ocupanta ultimului loc 
(14), întîlnește pe teren propriu frun
tașa seriei, G.F.R. Timișoara. Calculul 
hîrtiei indică 
Un alt meci 
Mare — Jiul 
cui 4).

Cele două 
mîine în Capitală (Tehnometal Bucu
rești — Victoria Giurgiu și Dinamo Vic
toria București — Flacăra Roșie Bucu
rești), sînt totodată, și cele mai atrac
tive partide din categoria G, seria Sud. 
In seria Vest, trebuie urmărită evoluția 
formației Electroputere Craiova (exce
lent pregătită în acest început de retur) 
care va juca pe teren propriu cu Trac
torul Corabia. Tot în această serie tre
buie menționat derbiul arădan dintre 
Vagonul și G.F.R. In sfîrșit, din jocu
rile programate în seria Nord, se des
prinde partida Gloria Bistrița — Uni
rea Dej.

victoria feroviarilor, dar... 
interesant: Minerul Baia 
Petrila (locul 2 eu 1©-

jocuri care vor avea Iog

miiiiiiiiiiiiit:

Im un antrenament al micilor fotbaliști de la U.T.A.

tolțul specialistului

Joi după-amiază 
stadionul Republicii 
fotbal eu caracter de verificare.

In primul joc, o selecționată a lotu
lui B a fost opusă echipei Dinamo Vic
toria București, care activează în cam
pionatul categoriei G. Meciul a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 2—1 (2—0) pen
tru selecțiomabili, prin punctele înscrise 
de Dridea 1 (2) și, respectiv, Dumi- 
tfescu.

Lotul B a folosit următorii jucători: 
Sfetcu (din min. 46 Andrei), Pahonțu, 
Motroc, Marin Marcel, Florea, Alexan
dru Vasile, O. Popescu, Badea, Dri- 
dea I (din min. 46 Floruț), Lereter, 
Hașoti. După cum șe vede formația a 
fost aîcătuftr *— 
irolul, 4 jucători ploieșteni (Sfetcu,
Pahonțu, Marin Marcel, Florea)
compunînd compartimentul defensiv, iar 
doi (Badea. Dridea I) figurînd în linia 
de atac. Caracterizînd în cîteva cu
vinte jocul prestat de lotul B se poate 
spune că el a fost static, complicat 
(canalizat mai mult pe centrul tere
nului), lipsit de- hotărtre. Au dat satis
facție doar Pahonțu, Badea, Motroc și 
Marin Marcel. Cei doi mijlocași, Ale
xandru Vasile și O. Popescu, au jucat 
economicos, acoperind zone mici de 
teren și venind rar în sprijinul compar
timentului defensiv.

Dinamo Victoria a fost un partener 
de antrenament foarte bum. Echipa, al
cătuită în general din jucători

s-au disputat 
două meciuri

pe 
de

cu frumoase perspective, a acțio
nat mai aproape de valoarea ei în par
tea a doua a jocului, cînd a avut de 
altfel .și inițiativa. In continuare, o altă 
selecționată a lotului B și-a verificat 
forțele în compania lotului de tineret 
Jocul a fost mai interesant, mai dina
mic deoît „deschiderea", la aceasta 
contribuind, îndeosebi, fotbaliștii Iotu
lui de tineret care au și cîștigat par
tida cu 3—1 (2—0) prin punctele în
scrise de Sorin Avram, Pavlovici, Ja- 
maischi și, respectiv, de Fiorul. Au 
jucat formațiile: Lotul de tineret:
Haidu-Lupescu, Grăjdeanu, C. Dan, 
Hălmăgeanu, Jamaischi, lancu. S. Av- 

j _raln'Pavlovici. A<i?m (njj(i. 46 Fră^ 
:ă pe scheletul echipei Pe- lila), Stoicescu. Lotul B: Maiiaciie-Siî^ 

clan, Solomon, Nunweifler IV, Cîmpeanu 
Jenei, Mafteuță (Floruț), Oaidă, Mate- 
ianu, Țîrlea, Public.

Cele două echipe au acționat com
plet diferit: lotul de tineret — viguros 
cu o bună mișcare în teren, orelndu-și 
superioritate numerică, atît în acțiunile 
de atac, cît și în cele de apărare, lotul 
B într-un ritm lent, cu plasament sta
tic în special la jucătorii din linia de 
atac (Oaidă, Public). Am remarcat de 
la lotul de tineret pe S. Avram, Ja
maischi, Pavlovici, Grăjdeanu, C. Dan, 
Hălmăgeanu, iar de la iotul B pe So
lomon, Mateianu. Mafteuță yi, Țîrlea.

G. N.

Două precizări și o
La jocul de categorie B dintre 

Minerul Lupeni și C.S.M. Reșița, unii 
spectatori din Lupeni au dat dovadă de 
lipsă de obiectivitate și de necunoaș
tere a regulamentului de joc.

în prima repriză a jocului mai sus 
menționat s-au fatîmplat două situații 
care trebuie lămurite :

In min. 30, la un fault în careu co
mis de tm apărător de la C.S.M. Re
șița, arbitrul a acordat 11 m. In tim
pul executării loviturii, un jucător de 
la Lupeni a intrat în careul de 16 m. 
Arbitrul a anulat prima lovitură, dic- 
tînd repetarea ei. Articolul 14 din Ghi
dul universal F.I.F.A. pentru arbitri 
spune la punctul 4 : „Dacă un coechi
pier al celui ce execută lovitura de pe
deapsă pătrunde în suprafața de pe
deapsă, înainte ca mingea să fie in joc, 
și mingea intră în poartă din lovitura 
de pedeapsă, 
repeta".

In min. 38, 
C.S.M. Reșița, 
henț. Arbitrul 
stă infracțiune. Și în această direcție 
regulamentul spune: „Dacă un jucător 
comite o infracțiune gTavă și dacă nu

această lovitură se va

un apărător, tot de la 
a comis intenționat un 
a fluierat pe loc acea-

îiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii unui iu tiiiinirili:

Cum se asigura circulația mingii
'irculația mingii — lată un principiu 
jocul de fotbal, care contribuie atît 
spectaculozitatea cît și la eficacitatea

Sircutația mingii în jocul modem poa- 
fi asigurată numai prin practicarea 
li joc colectiv, la care echipa să par- 
Lpe în totalitatea el, acționînd în 
d conștient ca un tot unitar, pe 
«1 unui plan tactic de joc, dinainte 
bilit.
•entru ca circulația mingii să fie 
Surată se cere din partea jucătorilor 

mișcare activă fără minge, în 
pul susținerii jucătorului cu balonul, 
itru a realiza acest lucru, jucătorii 
ă minge vor folosi simultan desli- 
: brusce de lîngă adversar. De ase- 
nea, se mai cere inițiativă creatoare, 
sonalitate în joc, care să contribuie 
rezolvarea sarcinilor jocului colectiv, 
nci cînd faza respectivă din teren 
3ere.
irculația trebuie să fie curgătoare 
pentru aceasta se cere să se sincro- 
eze acțiunile jucătorilor cu mingea, 
cele ale jucătorilor fără minge. A- 
stă circulație a mingii să nu se 
ă la întîmplare, ci să fie orientată 
direcția porții.

entru aceasta este necesar ca jucă- 
11 să posede o serie de cunoș- 
fe, deprinderi și calități pe care 

căuta să le prezint în continuare 
1 prisma factorilor antrenamentului.

IZIC

■ Asigurarea unei pregătiri corespun- 
>are, pentru ca jucătorul să poată 
Lsta timp de 90 minute, într-un ritm 
ținut.
Viteză de execuție necesară pentru 

cutarea în minim de timp a proce- 
lui tehnic pe care îl impune situația 
ică în teren.
Viteză de deplasare pentru a putea 

a timp, în locul unde va fi mingea, 
3ă la locul de întîlnire a celor doi 
tori : jucător și minge.
Indemînarea pentru rezolvarea ac- 

dlor individuale (în scopul susținerii 
unilor colective) care se pot ivi 
teren în anumite momente.
Forță necesară transmiterii mlngl- 
la distanțe mari.

□ asemenea, jucătorii trebuie să 
i o pregătire fizică multilaterală și 
mitică foarte bună, care să le asi- 
» în permanență rezolvarea tuturor 
linilor pe care le poate ridica prac

ticarea unui fotbal modern în care 
caracteristica principală este circulația 
mingii.

Metodica de pregătire

Pentru forță generală se recomandă 
exerciții cu greutăți în raport cu greu
tatea și înălțimea jucătorului.

Pentru forța specifică, se va urmări 
corelația dintre forță și viteză și res
pectarea corelației dintre toate cali
tățile de bază.

Pentru viteză nespecifică se vor face 
alergări pe distanțe scurte cu frecvență 
maximă iar pentru viteză specifică se 
vor face alergări care să cuprindă 
viteză de reacție, de deplasare și de 
execuție. Exercițiile se vor executa la 
semnal, cu sau fără minge.

Pentru rezistența generală se pot fo
losi alergări variate ca distanță, inten
sitate, repetări. îngreunări, iar pentru 
rezistența specifică se vor face alergări 
care au contingență cu jocul de fotbal, 
cu sarcinile specifice postului.

Pentru îndemînare, se vor folosi exer
ciții de echilibru, și se va manevra 
mingea din poziții dificile.

TEHNIC

— Precizie mare în folosirea tuturor 
procedeelor de lovire a mingii cu picio
rul și cu capul, din mișcare și din di
ferite poziții și situații dificile.

— Cunoașterea și perfecționarea noi
lor elemente șl procedee moderne de 
pasare a mingii ca : devierea, centra
rea tăiată, mișcarea lobată etc.

— Precizie în pasele lungi și mijlocii 
în orice direcție și din orice poziție.

— Posedarea unui bagaj de mișcări 
înșelătoare cît mai variat.

în general se cere ca jucătorii să fie 
posesorii unui perfect control al mingii 
șl al protejării, ei.

METODICA PREGĂTIRII TEHNICE

Da baza acestei pregătiri stă repeta
rea, dar este bine să nu uităm că în 
situația în care un procedeu se repetă 
de prea multe ori și în aceleași condiții 
scade receptivitatea și interesul jucă
torului.

în repetare se va folosi atît metoda 
de antrenament globală cît și cea pe 
părți. De asemenea, folosirea aparate
lor ajutătoare joacă un rol important 
în realizarea pregătirii tehnice, contri

buind Ia realizarea unei repetări în 
mod variat și atractiv.

TACTIC
— Pasarea mingii în timp și spațiu 

este una din condițiile cele mai im
portante pentru asigurarea circulației 
mingii. Aceasta impune o urmărire 
permanentă a jocului și orientarea în 
funcție de fază.

— Capacitatea de dozare a efortului 
șl economisirea forțelor pentru a putea 
fi mereu proaspeți în fazele care se 
ivesc în teren.

— Plasament și colaborare.
— Respectarea sarcinilor specifice pos

turilor.
— Circulația mingii va fi rapidă pen

tru a se reduce posibilitățile de re
pliere și interceptare a mingii de către 
adversar.

— Schimbarea șl mascarea direcției 
de atac este de asemenea o condiție 
pentru asigurarea circulației, ea tre
buind să apară în spațiile neprevăzute 
de adversar.

— Da reușita circulației mingii o con
tribuție importantă trebuie să o aducă 
jucătorii fără minge, însă cel care dă 
„tonul” și efectuează circulația este 
jucătorul cu mingea. Tot el face și 
schimbarea direcției de atac.

— Dezvoltarea gîndirii pentru a putea 
face uz de cel mai indicat procedeu pe 
care îl impune situația tactică din teren 
la un_ moment dat.

— Gîndirea tactică este necesară în
tregii echipe și pentru aceasta este ne
voie ca ea să se dezvolte mereu.

METODICA PREGĂTIRII TACTICE.
Pentru efectuarea acestei pregătiri 

este nevoie să se folosească atît de lec
țiile teoretice c,ît și de cele practice.

Teoretic. Vizionarea de jocuri în co
mun cu sarcina de a se observa cum 
se face circulația mingii, iar în final 

* cele observate de jucători să fie dis
cutate și analizate împreună cu antre
norii.

— Analiza jocurilor, cu ajutorul ma
chetei și a pionilor, unde se vor re
constitui unele faze și mișcări din joc.

— Vizionarea de filme sau vizionarea 
la televizor a marilor meciuri cum a 
fost de exemplu Anglia — Restul Dumii, 
Real Madrid — Dinamo.

Practic
— Exerciții complexe, pe grupe, pe 

compartimente posturi apropiate, 2

contra 1, 3 contra 2 etc. cu și fără 
adversari .

— Jocuri pe teren redus.
— Jocuri școală cu ’oprirea fazei în 

care nu s-a mai asigurat circulația 
mingii

— Jocurile de verificare, în care sarci
na principală să fie circulația mingii. Da 
toate jocurile se va folosi metoda co
rectării.

TEORETICO-METODICA
— Cunoașterea de către jucători a 

sarcinilor specifice posturilor ce le 
revin.

— Explicarea — In lecțiile teoretice 
pe care le ținem cu jucătorii — a im
portanței și avantajelor de care se 
poate bucura o echipă atunci cînd 
asigură buna circulație a mingii.

MORADĂ ȘI DE VOINȚA
Acestui factor al antrenamentului tre

buie să i se acorde toată atenția. Să 
nu lăsăm jucătorii să alunece pe panta 
automulțumirii lucrului făcut pe jumă
tate, să le dezvoltăm simțul jocului 
colectiv bazat pe un permanent ajutor 
reciproc. Spunem aceasta pentru că sînt 
destui jucători care, din momentul în 
care au pasat mingea, consideră că mi
siunea lor s-a terminat, indiferent dacă 
pasa pe care au dat-o întrunește toate 
cerințele (timp, spațiu etc.).

Așadar — în concluzie — să-i învățăm 
pe jucători să joace fotbal, să-i facem 
să se încadreze în joc în așa fel îneît 
să-și aducă contribuția lor personală 
]a rezolvarea diferitelor probleme. Să 
nu mai existe „minge" care să nu fie 
utilizată, iar repunerea ei în joc să 
se facă cu mare ușurință, fapt ce va 
da continuitate jocului și va asigura 
circulația mingii. De asemenea, se mai 
recomandă folosirea jocului cu pase di
recte din mișcare. Un alt fapt care nu 
trebuie uitat este acela al îmbinării 
fentei, cu toate procedeele tehnice.

Pentru traducerea în fapt a celor de 
mai sus se cere din partea antreno
rilor pricepere (deci studiu individual 
permanent pentru a fi la curent cu 
noul, prestanță și mult tact pedagogic, 
iar din partea jucătorilor cunoașterea, 
înțelegerea principiilor care stau la 
baza circulației în teren și mai ales 
a disciplinei de joc.

STEFAN CO8DUM
antrenor

recomandare
un avantaj clar, atunci infrac- 

va fi penalizată pe Ioc".
rezultă 
țiunea

în ambele cazuri arbitrul Adrian Ma- 
covei-Bacătl a procedat just: a repetat 
lovitura de pedeapsă și a penalizat pe 
loc hențul comis.

După acordarea acesta- decizii o 
parte din spectatorii din Lupeni s-au 
manifestat împotriva arbitrului fără 
nici un fel de justificare.

Ar fi de dorit ca pe viitor secția de 
fotbal a asociației sportive Minerul Lu
peni să intensifice munca de propagan
dă pentru cunoașterea regulamentului 
de joo de către spectatori, lucru care 
ar contribui la buna desfășurare a 
jocurilor pe terenul din Lupeni.

ION MIHĂILESCU
secretar tehnic F.R. Fotbal

Ai 12-lea de pe teren
(Na este vorba de o modificare a re

gulamentului ide fotbal 1 Na I Ci de 
un personaj colectiv —- să-i spunem 
„al 12-lea de pe teren" — care prin 
participarea lui mereu activă reașeșt» 
să poarte o echipă spre victorie : PU
BLICUL. Aeest înflăcărat și entuziast 
suporter, aeest veșnic tînăr și optimist 
susținător își merită însă, din partea 
celor de pe dreptunghiul gasonat, 
considerație, respect și stimă.

Pornind de la aceste prime promis®# 
atenția ne-a fost reținută cînd „Poșta*  
ne-a adus o scrisoare deschisă de la ub 
grup de muncitori de la Uzina de uti
laj petrolier—Tîrgoviște, adresată fot
baliștilor Metalului din localitate.

„Sîntem cîțiva din miile de pasio
nați ai fotbalului — își încep scri
soarea muncitorii tîrgovișteni - cArro 
au înfruntat timpul nefavorabil și dru
mul pînă la Cîmpina, pentru a vă în
curaja în meciul pe care bați susținut 
acolo. Dar felul în care ați înțeles «4 
răsplătiți eforturile și încrederea noas
tră ne-a dezamăgit".

Autorii scrisorii arată ca rînduriî® 
pe care Ie adresează echipei își gă
sesc mobilul în dorința de a-i ajut® 
pe fotbaliști. „A fi sportivi de frunte 
— continuă scrisoarea — înseamnă a 
depune toate eforturile pentru a apăra 
cu cinste culorile clubului din care 
faceți parte. Uzina noastră v-a creat 
condițiile cele mai bune pentru a da 
rezultatele dorite11.

Vinovați de slabul început în acest 
retur de campionat al fotbaliștilor tîr
govișteni — se spune în scrisoare, — 
sînt în egală măsură jucători cu vechi 
state pe stadionul de fotbal, ca Mihăi- 
lescu, Ion C’ Ion, Constantin, cît și 
antrenorul și conducerea secției de fot
bal.

„Trebuie să vă gîndiți, tovarăși fot
baliști, că acestor mii de susținători 
ai voștri, sînteți obligați să le răspun
deți prin fapte, prin rezultate care 
să-i mulțumească, prin jocuri de bună 
calitate". în încheiere autorii scrisorii 
spun că și pe viitor suporterii tîrgo
vișteni își vor încuraja echipa, o vor 
întovărăși, fiindcă sînt convinși că fot
baliștii vor ști să se mobilizeze pentru 
obținerea unor rezultate oît mai apro
piate de valoarea formației.

Așteptăm răspunsul celor cărora le 
sînt adresate aces-te rînd-uri.

R.



i HANDBAL
(omponenții lotului olimpic B 

au evoluat la Hunedoara Reîntîlnire cu echipele fruntașe...
cadruî turneului de verificare 
total olimpic B II efectuează 

olimpicii" an susțintrt joi sea

în 
care 
țară, . . , .
ra. la Hunedoara, prima lor întrecere.

Această reuniune a s ''mit un viu in
teres In rîndul iubitorilor spartului cu 
mănuși din Hunedoara. Sala Siderur- 
gistul din localitate s-a dovedit neln- 
cănătoare pentru numărul mare de 
spectatori dornici să asiste la confrun
tarea unora dintre cei mai buni pugi- 
liști ai noștri.

Atît componență lotului, cft și ad
versarii lor, au dovedit o formă bună, 
realizînd partide dinamice, specta
culoase, care au plăcut publicului hu- 
nedorean.

Iată rezultatele primei reuniuni: în 
cadrul categoriei muscă D. Davidescu 
(lotul B), in continuă mișcare și cu 
atacuri prin surprindere, a învins la 
puncte pe I. Cismaru (București).

Un meci frumos, dinamic, cu schim
buri rapide de lovituri, au realizat 
„cocoșii" P. Covaliov (lotul B) și G. 
Macovei (Dinamo București). Cova- 
liov a boxat frumos, a fost mai activ 
și a învins la puncte. In ultima repri
ză Macovei a fost numărat.

în cadrul categoriei semiușoară I- 
Vișinescu (lotul B) și M. Băloiu (Voin
ța Buc.), împ'ărțindu-și perioadele de 
dominare, au terminat la egalitate. 
Cat. ușoară: I. Dinu (lotul B), în re
venire de formă, a învins la puncte pe 
M. Ceaușii (Hunedoara). Gat senii- 
mi jlocie: 1. Covaci (lotul B) a întrecut, 
discutabil, la puncte pe E. Dănilă (Me
talul Buc.) V. Mîrza (lotul B), bo- 
xînd la o categorie superioară, — mij
locie mică — s-a comportat foarte 
bine In meciul cu I. Olteanu (Dinamo 
Buc.) pe care l-a Învins la puncte. In 
cadrul aceleeași categorii. V. Badea 
(lottil B) a întrecut la puncte pe I. Pi- 
țigoi (Voinfa Buc.).

O comportare bună a avut hunedo- 
reanul T. Nicolae, în meciul cu M. Ma- 
riuțan (Lotul B), în cadrul categoriei 
mijlocie. Partida s-a terminat la ega-

P*  
hl

litate. Cat. semigrea: M. Nicolau (lotul 
B), net superior, a Învins la puncte pe 
N. Ghibu (Pasteur Buc.).

Meciurile de antrenament ale .grei
lor" au plăcut foarte mult spectatori
lor. Gh. Negrea, din nou în „vervă", 
a lăsat o frumoasă impresie. Ei a sus
ținut repriza de antrenament ta com
pania colegului de lot. T. Basarab.

M. Georgeoiu (Steaua) a boxat 
meci fără decizie cu N. Motoc.

In

tn

ALBU VOlCU-coresp.

fata tablelor
LA BUCUREȘTI...

runda a Vl-a a întrecerilor pe 
_  _ s-au înregistrat următoarele 

rezultatei PROGRESUL — ȘTIINȚA 
2*/j —l</2 (2) (Troianeseu — Urseanu 
1—0, Gavrilă — Joița 1—0, Stăncu- 
lescu — Dăneț */ 2—l/2, Răducanu — 
Gogîlea 0—1‘ ' "

FILMUL T' 
S.P.R.B. ... ...
I.P.A.C.H. 5'/2—*/ 2. După epuizarea 

întreruptelor din runda a IV-a scorul 
întâlnirii Spartac — Progresul a de
venit 3,*/ 2—2V2 în favoarea primei e- 
chipe. Nacht l-a învins pe Georgescu, 
iar L. Rădulescu și Erdeus au făcut 
remiză. In clasament continuă să con
ducă Unirea cu 26 (1) p., urmată de 
Electronica 25*/ 2 (1), Spartac 24’/2
p., Progresul 22 (2) p., Știința 20 (2) 
p. (T. Nicoară — coresp.).

• De la începutul săptămînii, fa 
sala Progresul se desfășoară un tur
neu de antrenament în care stat an
grenate șahistele totului reprezentativ. 
Întrecerea are ca scop pregătirea echi
pei țării noastre în vederea viitoarelor 
întâlniri internaționale.

• In cursul săptămînii viitoare vor 
începe în Capitală întrecerile din ca
drul sferturilor de finală ale campio
natului republican masculin, ediția 
19G4.

• In
echipe

-1); ELECTRONICA 
&/2—1/2; SPARTAG 
51/2_i/2; UNIREA

De joi, terenurile de handbal din 
București și-axi redeschis porțile, pri
lejuind o reîntâlnire cu jucătorii și ju
cătoarele noastre din echipele frun
tașe și, în primral rînd, cu campionii 
mondiali. Spectatorii bucureșteni an 
revăzut la lucru pe Mozer, Ivăneecu, 
Oțelea, Gruia, Bogolea, Costache Mir
cea II, Bulgara, Tale, L Popescu, Ia- 
cob și Nica, alături de ceilalți jucători 
din echipele de categorie A, într-o com
petiție care a ocazionat și reintrarea 
iui Gh. Covaci în formația dinamovista# 
„Cupa orașului București*  — organi
zată de comisia orășenească cu scopul 
unei verificări a echipelor înaintea re-

cu 64 patrate
...SI ÎN TARA

• La Constanta s-a desfășurat 
Interesant meci de antrenament între 
maeștrii spartului Gh. Mititelu (Farul 
Consianja) și C. Radovici (Petrolul 
Ploiești). După primele trei partide, 
Mititelu luase conducerea cu 2*/ 2—y2» 
pîna la sfîrșit adversarul său reușind 
să recupereze doar un singur punct 
din 
Gh.
2V2-

tin

handicap. Tntîlnirea a revenit lui 
Mititelu ou scorul final de 3’/2— 
(C. Popa — coresp.).

Cinci echipe și-au disputat întîie•
ta tea în cadrul fazei regionale a cam
pionatului republican, desfășurată la 
Miercurea Ciuc. lată clasamentul fi 
nai: Voința Tg. Mureș 18 p., Progre 
sul Reghin 14*/ 2 p., Lemnarul Tg. Mu 
reș ll'/2 p., Minerul Miercurea Ciuc 
9 p., Harghita Vlăhița 7 p. (I. Păuș, 
B. Sebok și Z. Nagy — coresp.).

• Și la Pitești au luat sfîrșit între
cerile pe echipe. Au participat 8 echi
pe, reprezentata 7 raioane, ele fiind 
împărțite ta două serii. Câștigătorii s-au 
întîlnit intr-un meci final care a dai 
rezultatul : Petrolul Pitești — Pro
iectantul Pitești 4—2. (Gh. Vrabie — 
coresp.).

62412 lei REPORT pentru concursul special Pronosport de miine!
în fruntea listei de premii suplimentare : 2 autoturisme ți 66 de excursii în R. P. Bulgaria

Cu prilejul împlinirii a zece ani de 
2a primul concurs Pronosport, LOTO 
PRONOSPORT organizează mîine du
minică 5 aprilie un concurs special 
Pronosport.

Participarea la acest concurs spe
cial se face pe formulare GRATUITE, 
nrmînd ea pentru fie-are variantă ju
cată să se elibereze cîte un cupon de 
participare la premiile suplimentare 
rare se acordă dintr-un fond special. 
Deci, participanții vor primi atîtea 
cupoane, cite variante ani jucat.

Atribuirea premiilor suplimentare se 
face pc baza cupoanelor. La acest con
curs special se emit 1.000.000 de cu
poane eu numere de la 3.000.000 la 
3.990.999. Numerele cupoanelor elibe
rate se vor înscrie de către gestionarul 
vânzător pe talonul I al buletinului 
de joc.

LOTO PRONOSPORT asigură atri
buirea tmturor premiilor snplimentare 
oferite, prin întoemirea unui index eai- 
pr.nzînd numerele cupoanelor distri
buite efectiv partieipanților. Buletinele 
zecimale care obțin prin tragere la 
sorți, un premiu suplimentar îl primesc 
intecral.

Lista premiilor suplimentare cuprin
de : 2 AUTOTURISME „TRABANT-

De la I.E.B.S.
— Pentru meciul de fotbal Selecțio

nata categ. A — Progresul, avînd în 
deschidere jocul de rugbi Dinamo — 
Steaua de duminică 5.IV.a.c., de la 
stadionul Republicii, biletele s-au pus 
în vînzare la casele din str. Ion Vidu, 
agenția Pronosport calea Victoriei nr. 
2 și la stadionul Republicii.

— Casele din str. Ion Vidu și Pro
nosport, vînd și bilete pentru finala 
„C.C.E." la tenis de masă, dintre 
Voința București și Voros Meteor Bu
dapesta, de astăzi, ora 18.30, de la 
sala Floreasca.

— La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii, seria din luna 
aprilie. Informații la complexul Flo
reasca, telefon 11.64.06.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4421

COMBI" ; o motocicletă „K 175“ ; o 
combină muzicală „TESLA-VIOLA" 
(magnetofon, radio și pick-up) ; un 
frigider „FRAM“ ; 2 aparate radio
„ORIZONT" ; 2 biciclete „DIAMANT"; 
2 biciclete „ELEGANT" ; o perie elec
trică pentru parchet; o bicicletă de 
damă „CARPAȚI" ; ran ceas de mînă 
„CIMER“ ; un ceas de mînă „LE 
JOUX“ ; un aparat de radio „CAR
MEN" ; 4 trase „WINGSUNG" (stilou 
și creion mecanic) ; 2 ceasornice deș
teptătoare „U.M.F."; 2 stilouri „BRAK- 
LAY 1805" ; 2 mingi fotbal și 66 EX
CURSII ÎN R.P. BULGARIA, pe timp 
de 4 zile (cu participarea la meciul 
de fotbal BULGARIA — ROMÎNIA). 
Plecarea din București la 29 mai 1964. 
EXCURSIILE CÎȘTIGĂTOARE SÎNT 
TRANSMISIBILE.

Tragerea cupoanelor câștigătoare va 
avea loc la 12 aprilie a.c.

Programul concursului special Pro
nosport este următorul :

I. Flacâi-a — Metalul Tîrgovișîe (cat. B) 
II. C.S.M. Cluj — C.F.R. Tim. (exit. B)

III. Mureșul — C.S.M. Reșița (cat B)
IV. Minerul Lupeni — Ind. Sînnei (cat. B) 
V. Bari — Sampdaria (camp, italian A)

VI. Catania—Lazio (camp, italian A)
VII. Genoa — Mantova (camp, italian A) 

VIII. Juventus—Milan (camp. Italian (A)
IX. Lanezossi—Bologna (camp, italian A) 
X. Modena — Atalanta (camp. Italian A) 

XI. Roma — Fiorentina (camp, italian A) 
XII. Spal — Torino (camp, italian A)

Programul ‘concursului Pronosport 
nr. 15, etapa din 12 aprilie, este al
cătuit numai din meciurile campiona*  
tului R.P.R., categoriile A și B. Iată 
cum arată aeest program :

I. Petrolul — Rapid (cat. A)
II. Știința Cluj — Progresul (cat. A)

III. U.T.A. — Steagul roșu (cat. A)
IV. Știința Timișoara — Farul (cat. A) 
V. Steaua — Sideiurgistul (cat. A)

VI. C.S.M.S. — Crișul (cat. A)
VII. Dinamo Buc.—Dinamo Pitești (cat. A) 

VIII. Arieșul — Ind. Sîrrnel (cat. B)
IX. C.S.M. Reșița — Min. B.M. (cat. B) 

X. FI. r. Oradea — C.F.R. Tim. (cat. B) 
XI. Foresta — Metalul Tîrg. (cat. B)

XII. Șt. Craiova — Știința Buc. (cat. B)

• Au început să se prezinte primii 
câștigători la concursul SPORTEXPRES 
trim. I—1964. Cel care a deschis lista 
cîștigătorilor este participantul Petre 
Popescu din București, care a obținut 
un araloturism.

® Plata premiilor în bani va începe 
la data de 6 aprilie a.c. prin casele 
raionale C.E.C. și agențiile C.E.C. pro
prii din mediul urban și rural, la pre-

zentarea biletelor câștigătoare, înce
pând de la data de 6 aprilie 1964 și 
pînă la 13 mai 1964, dată după care 
biletele câștigătoare devin nule.

PBEMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
NR. 13 DIN 29 MARTIE 1964

Categoria a II-a 26,5 variante a 2.826 lei. 
Categoria a IlI-a 223 variante a 503 lei. 
Report pentru categoria I de la concursul 
special de mîine 5 aprilie : 62.412 lei.

PREMIILE CONCURSULUI SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT UEFA

Categoria I : o variantă zecimala (0,10) 
căreia îi revine suma de 17.266 lei. Cate
goria a II-a : 11,8 variante a 1.755 lei. Ca
tegoria a IlI-a : 131,5 variante a 236 lei.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din 3 aprilie 
1964 au fost extrase din umâ următoarele 
numere : 39 86 72 31 60 44 79 26 19 40.
Premii suplimentare : 21 40 55

Fond de premii : 818.760 lei.

Rubrică redactată 4e Loto-Prono- 
sport.

începerii campionatului — a început 
joi și a continuat ieri pe terenurile 
„Dinamo*  (seniori și juniori) și Pro
gresul (senioare și junioare). Deși echi
pele au manifestat unele lipsuri în pre
gătire (ca la primele ieșiri ptublice, în 
aer liber), totuși partidele au fost a- 
tractive, prin combinațiile reușite și 
prin ritmul rapid imprimat de jucători 
(rezultatele trebuiau decise într-un 
timp redus, de 30 de minute). Iată 
rezultatele înregistrate joi :

SENIORI : Steaua — Raf. Teleajen 
16—4 (8—2) — la juniori : 10—7 
(5—5) ; Știința — Rapid 8—7 (5—2)
— la juniori : 0—6, reprezentare ; Di
namo — Raf. Teleajen 14—7 (8—0)
— la juniori: 12—9 (4—5); Steațua
— Știința 11—2 (6—1) — la juniori : 
6—0, neprezenta re.

SENIOARE : Știința — Electromag
netica 9—3 (5—3) ; Progresul — Con
fecția 3—3 (1—1). JUNIOARE : Ști
ința — Confecția 8—1 (3—0) ; Rapid
— Confecția 7—0 (4—0) ; Rapid — 
Progresul 12—0 (4—0) ; Progresul — 
Electromagnetica 6—0, neprezentare.

Meciurile de ieri s-au încheiat eu 
rezultatele :

SENIORI : Steaua—Rapid 4—2 (2-2)
— la juniori : 19—7 (9—3) ; Dinamo
—Știința 10—3 (6—3) — la juniori : 
6—0 (nepr.) ; Raf. Teleajen—Rapid 
10—6 (4—1) — la jiuniori : 18—5
(8—2) ; Dinamo—Steaua 8—7 (4—3)
— la juniori : 13—6 (7—5) ; Raf. Te
leajen—Știința 10—9 (4—3) — la ju
niori : 6—0 (nepr.) ; Dinamo—Rapid

la juniori : 7-217—4 (8—2) 
(2—2).

SENIOARE î Progresul—Știința 3—5 
(3—1), Știința—Confecția 6—6 (3—3), 
Progresul — Electromagnetica 6—-6 
(3—3), Confecția—Electromagnetica 
6—3 (4—2). JUNIOARE: Progresul— 
Confecția 7—3 (5—2), Rapid—Știința 
6—5 (5—2), Știința—Progre«ul 9—4 
(7—2). Electromagnetica nu 8-a pre
zentat în jocurile cu Rapid, Confecția 
și Știința, pierzînd cu 6—0.

Competiția continuă mîine dimineață 
pe aceleași terenuri.

CAMPIONATUL DE JUNIORI
. i

Mîine se dispută prima etapă din 
faza finală a ■campionatului republican 
de juniori : BĂIEȚI : SSE Constanța 
— Știința Slatina, SSE Tg. Mureș — 
Constructorul Brăila, CSS București — 
SSE Iași, Raf. Teleajen — Voința Si
ghișoara, SSE Craiova — CSM Reșița. 
SSE nr. 2 București — Știința Moi- 
nești, SSE Sibiu — IRTA Oradea, SSE 
Cluj — camp. reg. Suceava, SSE Pe- 
troșeni — Unirea Tr. Măgurele, SSE 
Timișoara — înainte B. Mare. FETE : 
SSE Constanța — SSE nr. 1 București, 
SSE Craiova — SSE Rm. Vîlcea, Lu
ceafărul Brașov — Rapid Tecuci, Lo
comotiva Teiuș — Unirea Cehul Si-I- 
vaniei, SSE Arad — SSE Cluj, Harghi
ta Tg. Mureș — Voința Sighișoara. 
SSE Timișoara — SSE Oradea, SSE 
Bacău — SSE nr. 2 București, Unirea 
Bârlad — Victoria Oltenița, SSE Plo
iești — camp. reg. Suceava.

IMAGINI CLARE, DE BUNĂ CALITATE 
OBȚINEȚI FOLOSIND FILMELE ȘI ROLI^ 
FILMELE «ISOPANCHROM - URSS 
— DE 17/10 DIN CU GRANULATIE 
FINA ȘI CU O LATITUDINE DE EXPUNERE 
MARE ȘI DE 2 1/1 0 DIN CARE PERMITE 
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎN CONDIȚII DE ILU
MINARE SLABĂ SAU LA LUMINA ARTIFI
CIALĂ.

RUDE DE SÎNGE
O producție a studioului „Lenfilm"

Cu Evgheni Matveev, Via Artmane, A. Papanov



Primii!
baschetbalist romin 
Intr-o selecționată 
a continentului’

O știre sosită de la 
F.I.B.A. ne anunță că în 
urma unei selecții defini
tive, MIHAI NEDEF a 
fost prevăzut pentru echi
pa eurojweană, care va 

intîlni la 17 mai, la 
Madrid, într-un meci ju
biliar, pe campioana Spa
niei, Real.

Așadar, cunoscutul nos
tru jucător internațional 
are cinstea de a fi primul 
baschetbalist romîn selec
ționat într-o formație con
tinentală. Este o frumoasă 
și binemeritată răsplată 
<acordată acestui sportiv 
fruntaș, care de mai bine 
de 15 ani se numără prin
tre cei mai buni bascliet- 
baliști ai țării.

Mihai Nedef a început I 
să practice baschetul de I 
la vîrsta de 16 ani. După 
terminarea școlii, el a ju
cat în echipa Institutului 
de Cultură Fizică (în pri
ma categorie), iar din 
anul 1955, cînd a primit 
și titlul de maestru al 
aportului, joacă în echipa 
Steaua.

Reprezentantul nostru, 
cu o activitate de 17 ani, 
a fost unul din factorii 
determinanți în cucerirea 
Udului de campioană re
publicană de 6 ori de că
tre echipa sa Steaua, a 
participat la 6 campio
nate europene și la o e- 
diție a J.O., fiind pînă 
în prezent de 258 de ori 
internațional. Și ca un 
amănunt, carie nu este 
lispit de semnificație, vă 
pfutem spune că Mihai 
Nedef a jucat și de 3 ori 
în reprezentativa țării 
noastre de... handbal în 
7 („Cupa Națiunilor" în 
1957 la Zagreb) !

Din lotul selecționatei 
mai fac parte : Pistelak, 
Konvicka (Cehoslovacia), 
G-ordici, Koraci, Nikolici 
(Iugoslavia), Pieri, Vitori 
(Italia), Wichowski (Po
lonia), Cohen — Mintz 
(Izrael), Eygel (Belgia) I 

și Antoine (Franța).

TOKIO-OCTOMBRIE 1964

Vedere din avion a parcului Meiji. în fund este Stadionul Național, viitoarea 
gazdă a întrecerilor olimpice de atletism

După o călătorie ce pă
rea. . . interminabilă și 
de-a lungul căreia am mo
dificat de mai multe ori 
poziția limbilor ceasului, 
în raport cu „fusele ora
re”, iată-ne aproape de 
„sosire". Am lăsat în urmă 
mii și mii de kilometri, 
am zburat peste țări și 
continente, peste mări și 
oceane. încă puțin și prin 
ferestruica avionului ză
rim, printr-o spărtură a 
norilor, o puzderie de in
sulițe și mai departe, 
la orizont, pămîntul Ja
poniei.

Nu știu cine a fost cel 
care le-a văzut primul, 
dar ca și marinarul din 
vîrful catargului carave- 
lei „Santa Maria” a lui 
Columb, a strigat puter
nic : pămînt ! Și capetele 
tuturor s-au îmbulzit spre 
ferestruicile rotunde, li- 
pindu-se de geamurile 
care vibrează ușor.

Ca la o comandă fieca
re a început să-și îmbrace 
haina, să-și aranjeze gu
lerul cămășii și cravata, 
iar fetele... să-și pună î». 
ordine coafura.:

De acum sîntem deasu
pra Japoniei. Se apropie

Cine
(Jn spectator care a a- 

sistat la un meci de fot
bal desfășurat la Buda
pesta a întrebat redacția 
ziarului „Magyar Nem- 
zet" din care motiv un 
suporter și-a spart oche
larii, lovindu-1 cu ei în cap 
pe un alt spectator, a că
rui „vină" era numai a- 
ceea că încurajase echipa 
adversă ?

Ziarul a răspuns pttbli- 
cînd concluziile medicu
lui psihiatru Robert Bu
ehler. „Aceasta s-a in- 
timplat — a scris el —• 
pentru că spectatorul in 
cauză și-a pierdut con
trolul ca urmare a unei 
excitații nervoase provo
cată de un exces de hor
moni".

„Cercetările făcute in 
lume — a arătat specia
listul — au demonstrat 
că cantitatea de zahăr 
conținută in singe creș
te la spectatorii care a-

2 DIN 12
Meciul de baschet din

tre echipele Sochaux și 
Charleville, din cadrul 
campionatului categoriei a 
11-a din Franța, a tre
buit să fie oprit cu 3 mi
nute inainte de sfirșit in-

capătul călătoriei noastre : 
Tokio. în depărtare se 
profilează silueta grați
oasă a muntelui Fuji, ima
gine atît de cunoscută din 
cărțile de geografie și din 
ilustr®țiile care însoțesc 
diferitele „note de călă
torie" în „Țara soarelui 
răsare”.

Haneda. aeroportul ca
pitalei, în aceste zile, ma
rea poartă de intrare în 
Japonia ne întîmpină cu 
o mare de steaguri mul
ticolore și cu urarea „Bine 
ați venit !” scrisă în mai 
multe limbi. Oficialitățile 
sportive, zeci și zeci de 
ziariști și fotografi, tine
re japoneze îmbrăcate în 
grațioasele kimonouri, ne 
oferă flori, ne zîmbesc 
prietenește.

N-au trecut decît cîte- 
va minute și toți am și 
transpirat. Nu e cald de 
loc. dar o pulbere fină 
de picături de apă plu
tește în atmosferă și ne 
udă ca ploaia. Răsfoiesc 
unul din pliantele pe care

e de vină?
sistă la un meci, la fel 
ca și la jucători. Cînd 
un spectator vede echi
pa sa favorită cum luptă 
pe teren pentru victorie, 
el ia parte la această 
luptă, și, uneori, poate 
face chiar febră. Unii 
spectatori, deosebit de e- 
motioi, nu pot rezista 
tentației de a da lovituri 
de picior atunci tind fa- 
voriții lor lovesc efectiv 
balonul. Sint unii care 
au un control propriu mai 
bun. Dar este suficient 
strigătul unui spectator în 
favoarea echipei adverse, 
un cuvint dezagreabil <- 
dresat jucătorului favorit, 
o greșeală a arbitratul, 
pentru ca „explozia" să se 
produci. în acel moment, 
spectatorul vede... albastru 
in fața ochilor, imb’inceș- 

trucit 10 din cei 12 jucă
tori ai echipei Charie- 
ville fuseseră eliminați 
pentru 5 greșeli perso
nale, iar echipa rămăsese 
astfel pe teren în... doi 
jucători.

le găsim în marele hol 
al aerogării. Tokio se a- 
flă la 1390 46’ longitudine 
estică, la 35° 41’ latitu
dine nordică și ia o alti
tudine de 5 m deasupra 
nivelului mării. Este in
teresantă comparația cu 
coordonatele geografice ale 
Romei, gazda trecutei O- 
limpiade : 12° 29*  longitu
dine, 410 54’ latitudine și 
20 m altitudine. Dar și 
mai interesantă ni se pa
re următoarea compara
ție : La Tokio umiditatea 
(în mod obișnuit. în oc
tombrie, este de cca 
800/) crește o dată cu 
temperatura, în timp ce 
la Roma ea coboară a- 
tunci cînd temperatura se 
află în creștere f

Mă gîndesc cît de bine 
au procedat sportivii noș
tri care, cu luni și luni 
în urmă, n-au lipsit de 
la nici un antrenament 
desfășurat pe vremea plo
ioasă din primăvară, ceea 
ce, într-un anumit fel, 
înseamnă acomodare la... 
specificul japonez. 

te sau lovește vecinul, la 
fel ca acela care și-a spart 
ochelarii. Este vorba de 
reacții individuale — con
chide specialistul. Dar 
„explozia" poate fi și mai 
violentă atunci cînd un 
grup de spectatori acțio
nează in același timp. Și 
de vină pentru aceasta 
sint hormonii".

UMOR STRĂIN

Orașul... fotbalului
Sunderland este con

siderat cel mai „sportiv 
oraș" al Angliei și au 
fără motiv. Orașul are 
180.000 de locuitori, iar 
la meciurile pe care le 
susține echipa de fotbal

Autobuzele ne poartă 
spre orașul, devenit în a- 
ceste zile o veritabilă ca
pitală a tineretului lumii. 
Autostrada suspendată nr. 
1. inaugurată în acest an, 
leagă Haneda de centrul 
vechiului oraș. Șoseaua, 
cocoțată pe stîlpi masivi 
de beton, trece la nivelul 
acoperișurilor caselor,
peste zeci și zeci de stră
zi, un adevărat furnicar 
omenesc, supraaglomerate 
de tot felul de vehicule.

Iată satul olimpic ! El 
se află în cartierul „Wa
shington Heigts” din cen
tru] Shibuya, lîngă imen
sul parc Meiji-Shrine (cca. 
90 ha) cu o vegetație foar
te vie, luxuriantă. Sînt 
vreo 230 de case, de dife
rite mărimi, majoritatea 
cu cîte 2 etaje, dar și 15 
blocuri cu cîte 4 etaje, a- 
ranjate într-o zonă verde 
foarte odihnitoare.

Pînă să se facă reparti
zarea camerelor, multora 
dintre băieți (toate fetele 
locuiesc în altă parte a 
satului olimpic) li se în
chid ochii de somn ! Să 
nu uităm că deși acum 
este ora 11, la noi, în țară 
nu este decît... 5 dimi
neața, ora cînd somnul 
o cel mai dulce !

Dar acum nimeni n-are 
timp de dormit. Pînă la 
10 octombrie n-au mai ră
mas decît puține zile și 
olimpicii noștri se gră
besc să viziteze locurile 
apropiatelor întreceri și, 
pînă una alta, să facă un 
ușor antrenament de „dez- 
morțire" după atîtea zeci 
de ore de călătorie.

Granița celor 10000 

de lovituri cu capul 

a fost depășită!

După ce suedezul Aake 
Molin a doborît recordul 
mondial realizat de ita
lianul Grosso, lovind 
mingea cu capul, fără 
întrerupere de 9 011 ori, 
ziarul suedez „Idrottsbla- 
det“ a instituit un premiu 
special pentru cel ce va 
depăși granița celor 10 000 
de lovituri cu capul.

Trofeul a revenit stu
dentului maghiar Gabor 
Meggyes de la Faculta
tea de industrie grea din 
Miskolc. In timp de 66 
de minute și 25 de se
cunde el a lovit mingea 
cu capul de 10 321 de ori, 
depășind originalul re
cord al lui Molin.
Gabor Meggyes este ju

cător în echipa de fotbal 
M.E.A.F.G. a Universită
ții din Miskolc, fiind stu
dent în anul li.

V. SASARANU, 
coresp. reg.

Sunderland, care activea-
ză ia categoria a II-a, 
asistă adesea... 75.000 de 
spectatori, cifra care re
prezintă capacitatea maxi
ma a stadionului din 
oraș.

Fiecare lot cu antrenorii 
respectivi a plecat care 
încotro. Abia spre seară 
ne-am reîntîlnit cu toții, 
La masă. Apoi, cum este 
firesc, au început discu
țiile. Primele impresii sînt 
excelente. Organizatorii 
japonezi n-au uitat nici 
un fel de amănunt. To
tul este pus la punct, 
întrecerile pot începe !...

Antrenorii de box au vi
zitat sala de „gheață” de 
la Korakeun, ia 8 km de 
satul olimpic. Sala nu e 
cu mult mai mare (cca. 
5000 de locuri) decît cea 
de la Floreasca, atît de 
familiară boxerilor noștri, 
O noutate: corzile de 
material plastic au cu to
tul o altă elasticitate de- 
.cît cele obișnuite din frîn- 
ghie Și încă ceva : înain
tea fiecărei întîlniri, după 
încălzire, boxerii vor fi 
duși într-o încăpere spe
cială unde li se vor pu
ne bandajele și mănușile. 
Antrenorii nu au acces în 
această cameră. Ei își vor 
reîntîlni elevii numai la 
ring. Este un fapt în a- 
parență neînsemnat, dar 
muiți boxeri sînt obișnuiți 
ca pînă înainte de meci 
sa mai fie „dădăciți" de 
antrenorii lor. Așa că...

Trăgătorii de la talere 
au făcut un drum mai, 
lung, pînă La poligonul 
Tokorozawa, la 30 de ki
lometri. Poligonul se află 
în plin cîmp și — spre 
deosebire de alte poligoa
ne — talerele se profilea
ză direct pe cer și nu pe 
fondul închis al pădurii, 
ceea ce oricum este un 
dezavantaj pentru sportivi, 
în plus, condițiile atmos
ferice specifice Japoniei, 
atît de diferite de la o 
oră la alta, nu sînt o

Pasta
ȘTEFAN Ș TE FA NI AN, BUCU

REȘTI.—Vă publicăm epigra
ma adresată lui Virgil Tale, 
component al echipei noas
tre naționale de handbal 
în 7:

Echipa noastrâ-a cîștigat 
întrecerea la .mondiale4*.  
Bed ca șl Rodi, Mozsr,

Hnai
Mă rog, meritele... TALE 1

ION DIACONU, HUNEDOA
RA. — 1) Frații Dridea sînt 
originari din Ploiești. — 2) 
Mircea Dridea este un bwa 

jucător de șah. El nu tre
buie să uite însă că ploieș- 
tenii contează pe el la... 
fotbal. La șah îl au pe Cor
vin Radovici 1

TUDOREL GHEORGHIU. TE
CUCI. — 1) Apropierea de 
nume dintre cei doi cântă
reți de muzică ușo-ară v-a 
făcut să-1 confundați pe Ion 
Nițulescu, care a jucat în 
urmă cu 8—U3 ani în linia 
de atac a lui Dinamo Bucu
rești, cu... Nicolae Nițescu. 
Acesta din urmă — vă jur 1 
— n-a ratat nici o ocazie 
în viața lui. E drept însă că 
nici n-a jucat fotbal ! Altfel... 
2) Gheorghe Staicu continuă 
să facă parte din lotul de 
fotbal al echipei Steaua.

MARIN TOMPA, BRAILA.— 
Georges Carpantier a fast 
campion mondial la catego
ria semigrea la box. El a 
cucerit acest titlu în anul 
1920.

PETRE BARABULEA, REȘI- 
TA. — Ordinea meciurilor 
dintr-un cuplaj se stabilește 
în funcție de locurile pe 
care echipele respective le 
ocupă în clasament în mo
mentul respectiv. Se adună 
.locurile' și echipele care 
realizează în felul acesta 
un .rezultat" mai mic, joacă 
în meci-vedetă. Nu tot
deauna însă meciul-vedetă 
este și cel mai bun. Dar 
măcar la început a fast sal
vată... onoarea l

CAROL SUTTER, COMUNA 
NEUDOBF. — Fotbalistul Oc
tavian Brînzei s-a retras din 
activitatea competițională 
El a fost selecționat de două 
ori în prima reprezentativa 
a țării.

problemă de neluat în 
seamă.

Antrenorii de gimnasti
că s-au declarat îneîntați 
de modul în care se face 
iluminarea sălii de la 
„Metropolitan Gymnasium”: 
174 de lămpi a cîte 
1000 de wați și alte 84 de 
lămpi a eîte 500 de wați, 
ceea ce ajunge la un to
tal de 2 500 lucși. Pereții 
sălii sînt făcu ți dintr-o 
sticlă specială, care per
mite trecerea nestînjeni- 
tă a luminii zilei. Sala de 
gimnastică se află în ime
diata apropiere a satuțui 
olimpic (cca. 20 de minute 
de mers pe jos), lîngă 
Stadionul Național. Tot a- 
colo. în parcul Meiji. se 
mai află sala de haltere 
„Shibuya Public Hall“, ba
zinul Metropolitan care 
va găzdui întrecerile de 
polo, stadionul pentru fot
bal Chichibu și impună
toarea clădire a casei pre
sei.

Discuțiile au continuat 
multă vreme. Deși trecu
se de miezul nopții nimă
nui nu-i era somn. La 
noi era acum abia... 7 
seara. Ce ți-e și cu aco
modarea asta !

★

Finalul acestor „IMPRE
SII DE CĂLĂTORIE” le- 
clamă în mod obligatoriu 
un post-scriptum. Zilele 
trecute, antrenorii loturi
lor noastre olimpice au 
participat la un simpo
zion a cărui temă a fost 
„Bazele sportive de la. To*  
kio“. Cunoașterea din timp 
a tuturor detaliilor de 
construcție a diferitelor 
baze sportive, a condițiilor 
specifice Japoniei, a re
gulamentului de desfășu
rare a întrecerilor olim
pice, constituie un ajutor 
însemnat pentru pregăti
rea sportivilor noștri. An
trenorii noștri se află, 
deci, pe un drum bun »

V. MlHAiL VICTOR TFOP^o

N. TUDOR, BUCUREȘTI. — 
1) Ricardo Zamora n-a apă
rat niciodată în țara noastră. 
2. In întîlnirea din cadrul 
Balcaniadei din 1933 în care 
am învins Bulgaria cu 7—0, 
am avut următoarea echipă : 
Șepci — Vogi, Albu — Robe, 
Steinbach, Lacatos — Bin- 
de-a, Petea Vîlcov, Ciolac, 
Bodola, Dobai.

IOAN PîfCOPIE, BLAJ — 
Law nu este englez... get-be- 
get, ci scoțian. Acesta este 
motivul pentru care în me
dul disputat în toamna tre
cută între Anglia și Res
tul Lumii, 91 n-a jucat în 
,11 "-le englez d în formația 
adversă. Ceea ce nu în
seamnă însă că la campio
natul mondial din 1966 Law 
n-ar putea juca în reprezen
tativa Angliei, Scoția ne con
stituind un stat aparte.

SORIN SBURLEA, BUCU
REȘTI. — Luptătorul Gheox- 
ghe Popovici, fratele lui 
Nicolae Popovici, n-a stat 
nid un moment pe... tușă. 
Urmăriți rezultatele și cro
nicile campionatului de 
lupte, în curs de desfășu
rare, și-i veți întîlni numele. 
Sperăm, cît mai des pe lista 
învingătorilor și nu invers 1

FLOREA BALUȚA, BALȘ.— 
„Prinziud mingea, la un cor
ner să spunem, p-ortaral o 
șutează puternic cu picio
rul. Purtată și de vini, min
gea intră în poarta adver
să. E&te gol Firește 1
Dar daca o echipă își pune 
speranța in facto-rii... at
mosferici, nu mai ia oain- 

pionatuî niciodaiă : Dv. mai 
întrebați ce se întîmplă 
dacă. într-o fază similară, 
mingea a intrat în poarta 
adversă în urma aruncării 
ei cu raîna de către por
tar ? Așa ceva este mai 
greu de presupus că s-ar 
putea întîmpla, chiar în locu
rile bîntuite de., cicloane. 
Oricum, n-ar fi gol, ci aut 
de poartă.

ION POSTAȘI)
Desene de N.CLAUDIU

Profesorul N. 
Bosch, antrenorul 
echipei de volei 
Știința Brașov, are 
obiceiul să... sară în 
sus 1- fiecare deci
zie a arbitrului

Decît salturile-aceste 
însoțite de proteste 
Vrem (echipa, evident !) 
Să... salte în clasament f

La o acțiune de 
poartă, portarul Ma- 
tache (Dinamo-Pi- 
tești) l-a descălțat 
pur și simp’U pe 
Tuf an.

Muiți portari pe stadion 
&tim, au „priză“ la balon. 
Dar Matache (nu e banc) 
Are priză la... bocanc !

I. CHIVU

In cuplajul rugbistic 
de duminică, din 18 în
cercări, numai 4 au 
fost transformate

Am auzit pe un rugbist, 
în cursu-acestor întîlniri, 
Scuzîndu-se : „Ce sînt

artist, 
Să mă pricep la. . .

transformări ?

Asociația sportivă 
„înfrățirea” din regiu
nea Dobrogea a rapor
tat participarea a 1000 
de tineri la Spartachia- 
da de vară, de anul 
trecut, pe cînd a- 
de vă râtul număr nu 
trece de... 100.

O spun (să știe cititorii) 
Cum s-a produs ăst

fenomen : 
Au numărat Și- ■ .

spectatorii. 
Că doar erau tot pe teren.



'Astăzi, la Bratislava, Succese ale sportului din R P. Ungara
RAPJD BUCUREȘTI—I.F. HĂLS1NG0R (DANEMARCA)

ÎN FINALA „C. C. E.“ LA HANDBAL IN 7 FEMININ
MECIUL VA FI TRANSMIS DE TELEVIZIUNEA ROMÎNA

ȘJ RADIO BUCUREȘTI

BRATISLAVA 3 (prin telefon). — 
Finala „Cupei campionilor europeni" la 
handbal în 7 feminin, Rapid București 
— I. F. Hălsingbr, stârnește aici un viu 
interes. Sîmbâtă finala „C.C.E." consti
tuie principalul eveniment sportiv din 
această localitate.

Echipa Rapidului a sosii aici joi 
după-amiază. Vineri după-amiază a fă
cut un antrenament de acomodare la 
Sport Hala. Jucătoarele au arătat o 
ioarte bună dispoziție. Antrenorul G. 
Ztigrâvescu a comunicat că va folosi 
formația obișnuită, care a eliminat pe 

Situație neschimbată în clasamentul turneului 
de la Sarajevo

rînd pe Spartak Subotița, Fortschritt 
Weissenfels și Spariacus Budapesta.

Jucătoarele daneze și-au anunțat so
sirea pentru vineri seară. Nu se cu
noaște formația pe care o vor alinia. 
Meciul va fi condus de arbitrul ceho
slovac E. Pardubsky. Cupa care va fi 
dflpewiată învingătoarei este foarte mare 
și cântărește... 28 kg I

Finala „C.C.E." va fi transmisă de 
Televiziunea română cu începere de la 
ora 15.55. Meciul va putea fi urmărit 
și la Radio București, de la aceeași oră.

E. VALER1U

Se împlinesc astăzi 19 ani de la 
eliberarea Ungariei de sub jugul 
fascist. In perioada care a trecut 
de la această dată istorică, poporul 
ungar a obținut, ca și în alte do
menii de activitate, succese remar
cabile în activitatea sportivă.

In multe discipline sportive, re
prezentanții R.P. Ungare au reali
zat în ultimii ani succese de pres
tigiu, clasîndu-se pe locuri frun
tașe la Jocurile Olimpice, la cam
pionate mondiale sau europene.

In prezent, cei mai buni sportivi 
din R.P. Ungară se pregătesc in
tens pentru Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Despre aceste pregătiri ni se 
relatează în corespondența de mai 
jos, pe care am primit-o de la zia
rul „Nepsport" — Budapesta. Scrima este un sport care cunoaște o mare popularitate in R. P. Ungară, 

lată o lecție de floretă, la care participă elevii unei școli elementare din Buda
pesta.

Remizele au fost numeroase în ulti
mele două runde (a IX-a și a X-a) a 
turneului internațional de șah de la 
Sarajevo. Cu acest rezultai a încheiat 
ambele partide susținute reprezentantul 
nostru VICTOR CIOC1LTEA: cu marele 
maestru Parma și cu maestrul inierna-

Actualitatea în baschet
LA NEAPOLE a început prima ediție 

a campionatului european masculin de 
baschet pentru echipele de juniori, 
competiție la care participă 8 formații 
împărțite tn -două serii.

în prima serie, R.P. Bulgaria a învins 
cu scorul de 60—57 (32—25) echipa 
R.S. Cehoslovace, iar Italia a întrecut 
ou 59—47 (27—20) formația R.P. Po
lone. în cealaltă serie, U.R.S.S. a dis
pus cu 63—35 (30—19) de Franța, iar 
Iugoslavia a dștigai cu 63—46 
(34—19) meciul cu Spania.

în ziua a doua s-au înregistrat 
următoarele rezultate: U.R.S.S. —
Spania 92-42 (41-21); R. S. Ce
hoslovacă — R.P. Polonă 61—52 
(27—25); R.P. Bulgaria — Italia 
56—49 (37—26); Franța — Iugosla
via 56—52 (17—28).

ECHIPA masculină de baschet Real 
Madrid a cîștigat cu 101—78 (51—36), 
meciul retur susținut la Madrid cu 
echipa Simenthal Milano din cadrul 
semifinalelor „Cupei campionilor euro
peni". Real Madrid va juca in finală 
cu formația cehoslovacă Spartak Brno, 
care a eliminat pe OK Belgrad.

(Agerpres)

Fotbal pe glob
U.R.S.S.: ALTE MECIURI 

DE CAMPIONAT

Au continuat meciurile din cadrul 
campionatului unional de fotbal. Di
namo Tbilisi a învins cu 3—0 pe 
Ț.S.K.A., iar Spartak Moscova a cîș
tigat cu 3—0 meciul susținut în depla
sare cu Torpedo Kutaisi. Alte rezultate 
înregistrate; Șahtior Donețk — Di
namo Moscova 1-2; Kairat Alma Ata
— Zenit Leningrad 2—2;’Dinamo Kiev
— Volga Gorki 1—1; Neftianik Baku
— Dinamo Minsk 0—2; S.K.A. Rostov 
pe Don — Torpedo Moscova 0—2; 
Moldova Chișinău — Aripile Soviete
lor Kuibîșev 1—0.

CAMPIONATUL FRANȚEI
în cursul acestei săptămâni s-a dis

putat etapa a 27-a. Echipele fruntașe, 
St. Etienne și Alonaco, au pierdut cîte 
un punct. Rezultatele': Bordeaux — 
Monaco 0—0, Nice — St. Etienne 1—1, 
Reims — Sedan 1—0, Toulouse — 
Lyon 2—1. Stade Franțaise — Stras
bourg 1—0, Lens — Nantes 2—0, An
gers — Valenciennes 3—2. Meciul NÎ- 
mes — Racing a fost amînai. Clasa
ment : St. Etienne 35 p, Monaco 33 p, 
Lens 31 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Federațiile din Italia și R. P. Po

lona au căzut de acord asupra date
lor la care echipele olimpice ale celor 
două țări vor disputa meciurile elimi
natorii pentru calificarea În turneul o- 
limpic de la Tokio. Prima întîlnire va 
avea loc la 18 iunie în Italia, iar cea 
de a doua, la 25 iunie, în R. P. Po
lonă

Cdntinuîndu-și turneul în U.R.S.S., 
echipa iraniana „Șahin" a jucat la Ba
tumi cu formația locală Dinamo. Vic
toria a revenit fotbaliștilor sovietici cu 
scorul de 5—0 (3—0). 

țional Gufeld. Egalitatea a fost înre
gistrată în întâlnirile: Bogdanovici — 
Kozomara, Trifunovici — Matulovici, 
Deli — Trifunovici, Goiak — Bogda
novici, Damianovici — Parma, Pach- 
man — Polugaevski, Kozomara — 
Uhlman, Uhlraan — Ivkov. Polugaevski 
a cîștigat la Damianovici, iar Matu
lovici la Bukici.

Cu cinci runde înaintea încheierii 
turneului clasamentul este următorul:

1. Polugaevski 7*/ 2 p., 2. Uhlman 6'/2 
p„ 3. Ivkov 5>/2 p. (1), 4—5. C1OCIL- 
TEA, Pachman 5*/ 2p.; 6. Hort 5 p. (1), 
7. Trifunovici 4'/2 p. (2), 8—9. Dely, 
Gufeld 4‘/2 p. (1), 10—12. Kozomara, 
Parma, Matulovici 4 p. (1), 13. Bog
danovici 3‘/2 p. (2), 14. Bukici 3 p. 
(1), 15. Damianovici 3 p., 16. Goiak 
2>/2 p. (1).

Aseară, Victor Ciocîltea l-a întâlnit 
cu negrele pe Bogdanovici.

„Turul ciclist al Tunisieic£
După o zi de odihnă la Djerba, ci

cliștii au străbătut joi ruta celei de a 
X-a etape: Medenine — Sfax (213 
km). Primul clasat în această etapă a 
fost marocanul El Gourch cronometrat 
cu timpul de 5 h 17:17 (medie orară — 
40 km). Pe locul II a venit belgianul 
Godefroot — 5h 20:10. în același timp 
cu el a sosit un pluton de 20 de aler
gători în care se aflau și cicliștii ro- 
mîni Gabriel Moiceanu și Walter Zie
gler.

După etapa a X-a clasamentele ge
nerale arată astfel: individual — 1. 
Gosta Peterson (Suedia) 35h 52:30;
2. Godefroot (Belgia) la 5:30; 3. Aimar 
(Franța) la 6:04; 4. Gabriel Moiceanu 
la 11:5.1 ; 5. Vyncke (Belgia) la 19:22; 
...15. Walter Ziegler la 58:56; ...18. Lu
dovic Zanoni la lh 17:41 ; ...24 Ion 
Stoica la lh 31:35.

Din cauza căldurii excesive și a di
ficultăților traseului în ultimele etape 
au abandonat numeroși concurenți. 
Printre aceștia se află Marks (R.D.G.), 
Skerl (R.S.F. Iugoslavia), Hoskens 
(Belgia) ș.a. Au abandonat, de ase-

REVISTA PRESEI STRĂINE
IN AUSTRALIA, FOTBALUL IȘI 

CROIEȘTE DRUM

„Duelul" rugbi-fotbal este acum la 
ordinea zilei în Australia — scrie zia
rul „SPORT" Belgrad. într-adevăr, 
dacă pînă nu de mult In această țară 
rugbiul definea primul loc în ce pri
vește popidaritatea, iată că acum se 
vorbește tot mai mult despre fotbal. 
Acesta din urmă s-a dezvoltat consi
derabil în ultimul deceniu. Este ade
vărat. fotbalul — așa cum il cunoaștem 
noi — este privit încă cu răceală pe 
continentul australian și va avea ne
voie de cel puțin 10 ani de-aci înainte 
pentru a egala rugbiul, care în pre
zent are rădăcini foarte puternice.. El 
este o disciplină obligatorie în fiecare 
școală, chiar și în cele elementare.

în favoarea fotbalului se pronunță 
mulți antrenori și specialiști cunoscuți, 
ca de pildă Percy Ceruiti, care nu de 
mult recomanda compot rioțîlor săi să 
se lase de rugbi și să ia în serios 
jocul de fotbal. In prezent. în Austra
lia se practică patru genuri de fotbal, 
cel modern aflîndu-se deocamdată pe 
ultimul loc. Dar atenția cu care este 
tratat e un indiciu cert că în scurt

Sportivii maghiari înaintea Olimpiadei de la Tokio
Sportivii maghiari se pregătesc pen

tru J.O. de la Tokio. Se preconizează 
trimiterea de concurenți la toate ra
murile sportive incluse în program. 
Lotul R.P. Ungare va cuprinde între 
120—130 de membri, numărul lor ne- 
putînd fi precizat în momentul de 
față, deoarece pentru a fi incluși în 
lotrul care se deplasează Ia Tokio spor
tivii trebuie să îndeplinească uncie 
norme.

în ee privește călătoria, lotul olim
pie va face deplasarea cu avionul, pe 
ruta Amsterdam — Alaska — Tokio, 
CU două escale. Materialele vor fi 
transportate cu vaporul.

Să privim acum cîteva ramuri spor
tive și să vedem oare sînt șansele spor
tivilor maghiari.

menea, C. Dumitrescu (în etapa a 7-a) 
și Ion Ardeleana (în etapa a 10-a).

In clasamentul pe echipe continuă să 
conducă formația Belgiei urmată de:
2. Franța, 3. R. S. Cehoslovacă, 4. 
R. P. ROMÎNA, 5. R. D. Germană etc.

Vineri s-a desfășurat cea de a Xl-a 
etapă a „Turului ciclist al Tunisiei" 
pe ruta Sfax — Soussa (172 km). Cu 
toată căldura și lungimea apreciabilă 
a traseului alergătorii au realizat o 
medie orară foarte bună: 44,4 km.
Primul loc a fost cîștigat de belgianul 
Van Roy, cronometrat cu timpul de 
3 h. 52:07. El a fost urmat — în ace
lași timp de Butzke (R.D. Germană) 
și Gabriel Moiceanu. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Chappe (Franța) — 
3 h. 52:23, Vyncke (Belgia) — ace
lași timp, Boltezar (RSF Iugoslavia) 
3 h. 52:25 etc. Pe primul loc în clasa
mentul general individual continuă 
să se afle Gosta Petersson (Suedia). în 
„Turul ciclist al Tunisiei" mai săli 
de parcurs două etape: s îmbăta — 
Soussa — Monastir (contra-cronome- 
tru individual, 24 km) și duminică — 
Monastir — Tunis, 190 km.

timp el va cîștiga un loc tot mai im
portant in ierarhia sporturilor austra
liene".

IN ANGLIA, SE CAUTĂ TALENTE 
LA CANOTAJ

Ocupîndu-se de canotajul englez zia
rul „THE OBSERVER" din Londra 
se referă la noua orientare a fede
rației de canotaj îw ce privește depis
tarea și pregătire*- ejgmentelor tinere. 
Printre altele, ziarul scrie: „Fără în
doială. problema este importantă, cu 
toate că deocamdată pentru Tokio ea 
nu poate fi rezolvată. In orice caz. 
pentru campionatele mondiale și euro
pene din 1965 și 1966 pot fi pregătite 
cadre noi de canotori. în scopul des
coperirii lor. federația va trimite ob
servatori în întreaga țară pentru se
lecționarea celor mai dotați tineri. 
Cînd aceștia își vor încheia misiunea 
canotorii selecționați vor fi pregătiți 

. în comun. în scopul alcătuirii n/iui 
echipaj de 8. aceste pregătiri vor în
cepe la începutul toamnei. Sistemul 
este bun și el poale fi valabil și pen
tru formarea unui 4 și a unui dublu 
puternic"

Să începem cu halterele 
Veres Gyozo, R.P. Ungară

unde, prin 
deține un 

titlu de campion mondial. Tinerii 
lot ca Huszka, Ecser, Nemessanyi 
și ei capabili de reaultate bune.

Scrimerii maghiari au jucat un 
însemnat la aproape toate edițiile Olim
piadelor. Urmașii campionilor de ieri 
an acumulat suficiente cunoștințe, în 
schimb nu au încă experiența necesară. 
Tn urma accidentului suferit de cam
pionul mondial Horvath Zoltan, lotul 
va fi lipsit de aportul săiu. Șansele 
noastre — nu numai la individual ci 
și pe echipe — au scăzut astfel con
siderabil.

Se așteaptă o comportare bună din 
partea echipei de pentatlon modern 
— campioană mondială. Cei doi spor
tivi oare dețin posturile cheie în for
mație, Balczo și Mona, sînt capabili 
să obțină locuri fruntașe și la indivi
dual.

Reprezentativa de polo pe apă, cîș- 
tigătoarea titlului de campioană la 
patru Olimpiade, a avut o neașteptată 
scădere la ultima ediție a Jocurilor de 
la Roma. în lot figurează mulți spor- 
livi tineri, dar și unii vîrstnici care 
au experiența mai multor Olimpiade. 
Natați.a maghiară a înregistrat o rămî-

din 
sînt

rol

Performanțe valoroase în concursul
atletic

Noi performanțe de valoare au fost 
înregistrate în concursul atletic de iarnă 
care are loc la Leningrad.- Proba de 
aruncarea ciocanului a revenit lui 
Ghenadi Kondrașev cu '62,50 m. La 
disc, primul loc a fost ocupat de Bu- 
banțev cu 52,82 m. Viktor Acsenov a 
cîștigat proba de aruncare a suliței cu 
68,20 m. Din nou victoria în proba de 
săritură în lungime a revenit lui Igor- 
Ter Ovanesian cu 7,60 m. Kontarev 
s-a dovedit cel mai rapid în proba de 
110 m garduri, Inregistrînd timpul de

OARE ESTE LIMITA SĂRITURILOR 
DE PE TRAMBULINĂ LA SCHI ?

După cum se știe, pe nici o tram
bulină din lume nu s-a sărit cu schiu- 
rile peste 150 m. Cei mai buni sări
tori „în lungime" pe schiuri sînt iu
goslavul Slibar, italianul Zandanel, 
vest-germamil Weiler ș.a. care însă nu 
au depășit 145 m. Agenția „INTER
NATIONALE SPORT KORRESPON- 
DENZ" din Stuttgart comentează acest 
fapt adresîndu-se cu următoarea în
trebare renumitului specialist în ma
terie, elvețianul dr. Reinhard Strau- 
mann: „Este posibilă o săritură pe 
schiuri de peste 150 m?"

— „Desigur. Ea poate fi chiar de
pășită. Aceasta nu depinde atît de lun
gimea pistei de avlnt, cit de încli
nația ei. Calculele matematice spun 
că pentru a depăși 150 m schiorul va 
trebui să aibă pe pista de elan o vi
teză mat mare de 100 km pe oră. Acest 
lucru este posibil.

sîntem handicapați. Arunci 
greutate Varju și eventoi 
însă evolua cu succes. , 
nu a apărut deocamdaf ui 
Papp Laszlo. în aceatlB^ri 

sportivii maghiari au obțint

nere în urmă după Olimpiada de 1 
Helsinki și de atunci redresarea se la! 
așteptată.

Și la atletism, din cauza îmboln 
viril aruncătorului de ciocan Zsivotsk 
care nu și-a reluat încă antrenantei 
iele, avînd puține șanse să fie preae» 
la Tokio, 
torul de 
Nagy pot

La box 
piașul lui 
mură*  
aproape de fiecare dată un titlu. Acui 
a venit rîndiul lui Kajdi să împlineai 
speranțele iubitorilor sportului <di 

R.P. Ungară.
Tinerii noștri reprezentanți lă caia< 

canoe 
velnl 
poate

La 
cazul 
echipa de fotbal să obțină un' loc frui 
taș.

Mulți concurenți se pregătesc pei 
tru prima sau cea de a doua Olin 
piadă din viața lor, iar alții vor pa 
tieipa la cea de a lV-a Olimpiad. 
Fiecare urmărește, desigur, același țel 
să obțină succese de prestigiu penii 
patria noastră socialistă.

JANOS VARSZEGi 
redactor la „Nepsport**

n-au reușit încă să atingă—» 
internațional. Eventual, Par 
să fie în frunte...

lupte contăm pe Varga, iar î 
în oare se califică sperăm ca

La Leningrad
-----------------------

de sală
14,2. La feminin, Maria Kuznețova 
cîștigat aruncarea discului cu 50.79 i 

Cunoscuta atletă Tamara Press a 
runcat greutatea la 17,70 m stabilind t 
nou record mondial pe teren acoper. 
Vechiul record, deținut tot de ea, w 
de 17,18 m. La 1 000 m feminin Tama: 
Babințeva a realizat timpul de 2:56 
— cea mai bună performanță mondia 
a tuturor timpurilor pe teren acoper 
Vechiul record deținut de Nina Olk 
lenko era de 2:53,2.

Numeroși alți aticii s-au distins 
aceste concursuri. Oleg Fedoseev 
cîștigat proba de triplu salt cu o s 
ritură de 16,09 m., Eduard Ternovs 
a parcurs 2 000 m în 5:20,6, Vladin 
Kamarov a fost cronometrat pe «lista 
ța de 5 000 m. în 14:24,8, Jar Ol; 
Kardaș a învins în proba de pentatli 
cu 4 345 puncte.

Trei atlete: Taisia Cencik, Kla 
Pușkariova și Tatiana Noskova au s 
rit la înălțime 1,70 m.

La 100 m plat bărbați, Edvin Oz 
lin a obținut timpul de 10,5, fiind c 
mat de recordmanul mondial la lunț 
me, Igor-Ter Ovanesian, cu 10,7. Cur 
de 3 000 m plat, a fost cîștigată 
Vasili Savinkov în 8:10,2. Pe loc 
doi s-a clasat Kazanțev — 8:11,6, i 
pe locul trei Tiurin — 8:12.6.

Turneul U. E. F. A.
In sferturile de finală ale Turneul 

U.E.F.A. s-au înregistrat următoare 
rezultate: Spania — Turcia 1—0, A 
glia — Austria 2—1 (1—0), Scoția ■ 
Suedia 1—0 și Portugalia — Cehosl 
vacia 4—0 (2—0).

Aseară s-au disputat semifinalei! 
Scoția — Spania șl Anglia — Pori 
galia. Pînă la închiderea ediției r 
ne-au parvenit rezultatele. Azi, 
dispută meciul pentru locurile 3— 
iar mîine, la Amsterdam, finala te 
neului.

Redacția și administrația: str. Vasile Conta m>. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72, nr. 1—2, Întreprinderea Poligraik’6 .Informația*,  sir. Brezoianu 23 —25. 4035
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Turul ciclist al Tunisiei"

BUDAPESTA 30 (prin telefon de la meserie (Ion 
trimisul nostru special).

Duminică noaptea, proba de spadă 
din cadrul campionatelor mondiale de 
scrimă pentru tineret a revenit france
zului Jacques Brodin oare, în turneul 
final a totalizai trei victorii. El a fost 
urmat de Becker (Austria) 2 v, Erick 
Larson (Suedia) 1 v și Y. Boisser 
(Franța) 0 v. Noul campion mondial 
are 17 ani, este de profesiune electri
cian și are în palmaresul său cuceri
rea medaliei de aur la un mare con
curs disputai la Cairo și o medalie de 
argint la criteriul mondial al iinere- 
teluî de la Gând (1963).................

In sfîrșit, luni, s-a desfășurat proba 
de sabie. Ea a întrunit cel mai mic 
număr de concurenți (36). In ciuda a- 
cestui fapt. întrecerile la sabie s-au în
tins pe o durată de... 12 ore. Explica
ția rezidă în faptul că a lipsit omo
genitatea arbitrajelor, ceea ce a făcut 
ca multe tușe să fie anulate.

Culorile țării noastre au fost repre
zentate de trei trăgători. Un sabrer de...

De ce va fi demolat

Lăudoiu), un floretist,
un... spadasin (L. lones- 

doi au evoluat curajos în 
obținlnd trei victorii și 
continuare în concurs. In 
serii. Lăudoiu realizează 
la fel ca iugoslavul Calici

*
I

stadionul Bernabeu

(Z. Bejan) și 
c,u) Primii 
preliminarii 
rămînînd în 
tarul II, în 
trei victorii 
și polonezul Kopcinski. Toți trei se în- 
tilnesc apoi într-un baraj pentru un 
loc în eliminări directe. Cîștigă Kop
cinski care va trece mai departe în 
optimi, unde va fi eliminat de ma
ghiarul Kormoczi. Bejan cu două vic
torii nu poate spera să-și mai încer
ce șansele, nici măcar printr-un baraj.

Finala celor patru sabreri are drept 
protagoniști pe sovieticul Nazlimov, pe 
polonezul Novara și maghiarii Nagy și 
Kormoczi. La ora cînd telefonez se 
dispută finala. Pentru locurile 5—8 
clasamentul se prezintă astfel: 5. Kop
cinski (Polonia) ; 6. Montano (Italia); 
7. Valle (Franța) ; 8. Del Francia (Ita
lia).

In cursul după-amiezii de azi, dele
gația sportivilor romîni sosește cu a- 
vionul în Capitală.

Sumarelor vești pe care le-am publi
cat în ziarul de ieri adăugăm astăzi 
noi date primite din etapa a Vil-a 
disputată duminică. După „maratonul" 
de 243 km, desfășurat între Le Keff 
și Gafsa, în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă suedezul 
Gosta Peterson. El este urmat la 3:21 
de franceaal Aimar, la 5:33 de belgia
nul Godefroot, la 10:34 de Hosken 
(Belgia) și la 10:44 de Gabriel Moi
ceanu. Așadar, reprezentautiul nostru 
a continuat să urce „treptele" clasa
mentului general individual etapă de 
etapă. Ceilalți alergători romîni ocupă 
locurile : 21. Walter Ziegler la 52:20 ; 
30. Ludovic Zanoni la 1 h.05:05 ; 34. 
Ion Stoica la 1 h.15:04 ; 40. Ion Arde- 
leanu la 1 h.23;54. Nu cunoaștem lo
cul ocupat de C. Dumitrescu. în clasa-

meatul cățărătorilor primele trei locuri 
sînt ocupate în ordine de Gosta Peter
son 12 puncte, Vyncke 7 puncte și C. 
Dumitrescu 5 puncte. Pe echipe clasa
mentul general arăta astfel : 1. Belgia 
77 h.04:19; 2. Franța 77 h.33:26 ; 3. 
R. S. Cehoslovacă 77 h.41:47 ; 4. Suedia 
77 h.59:44; 5. R. P. ROMÎNĂ 78 h. 
30:50.

Luni a avut loc cca de a VUI-a 
etapă a „Turului ciclist al Tunisiei". 
Desfășurată pe ruta Gafsa—Gabes (150 
km) această etapă a fost cîștigată de 
belgianul Godefroot. în clasamentul 
general individual continuă să conducă 
și după etapa a VIII-a suedezul Gosta 
Peterson. G. Moiceanu a sosit pe locul 
7, în același timp cu învingătorul și a 
urcat pe locul 4 în clasamentul gene
ral individual.

Turnee internaționale de sah
SARAJEVO

T1BER1U STAMA

Va de mult, presa sportivă 
ternatională a publicat știrea — 
produsă și de noi — că renumitul 
stadion , Bernabeu" al clubului Real 
Madrid, una 
tive cu care 
nil. urmează 
sura aceasta 
financiare : 
azi marele stadion urmează 
ridice alte construcții, mult 
rentabile.

Opinia publică sportivă a primit 
desigur cu surprindere această știre. 
Iubitorii sportului n-au putut fi de
cît afectați aflînd că o mare cons
trucție sportivă, de care sînt legate 
atîtea meciuri memorabile, va dis
pare în curînd ca și cînd n-ar fi 
existat niciodată, numai din cauza 
unor combinații financiare specifi
ce lumii capitaliste, sportului capi
talist.

Dacă unii au crezut că totul se : 
reduce1 la un simplu zvon, la o 
simplă intenție, sau că dragostea

in-
re-

din construcțiile spor- 
se mîndresc madrile- 

să fie... demolat. Mă- 
are la bază interese 

: pe locul unde se află — ... ..i.—-. s(j &e
mai

i**
!

Turneul U. E. F. A.
Ieri s-au disputat ultimele meciuri 

din cadru] grupelor preliminarii.
lată rezultatele: Spania — R. P. 

Ungară 2—1 (2—0), Turcia — iugo
slavia 2—0 (2—0), Portugalia — Gre
cia 2—1 (1—1), Cehoslovacia — Fran
ța 3—2 (1—0), Olanda — R. F. Ger
mană 3—1 (0—0), Scoția — Elveția
2— 0 (1—0). Anglia — Irlanda 6—0 
(3—0), Austria — Irlanda de Nord
3- 1 (1-1).

Pentru sferturile de finală s-au cali
ficat următoarele opt echipe: Suedia 
(la golaveraj). Spania, Turcia, Portu
galia, Cehoslovacia, Scoția, Anglia 
(la golaveraj) și Austria.

Victor Ciocîltea conți luă să figu
reze printre concurenții neînvinși ai 
turneului de la Sarajevo. In întrerupta 
cu cehoslovacul Hort, fostul campion 
romîn a făcut remiză, iar în runda a 
6-a el l-a dominat net pe iugoslavul 
Damianovici, cu care a întrerupt în 
poziție superioară. Următorul adversar 
al lui Ciocîltea este marele 
îs. Pachman.

Alte rezultate din runda
Ivkov—Gufeld 1—0, Hort—Uhlman 
‘/2—’,J, Bukici—Trifunovici */ 2—’/2, Ko- 
zomara—Parma ’/,—1/2. Dely—Polu- 
gaevski ’/2— */ 2. Pachman a întrerupt 
cu avantaj la Gojak.

în clasament continuă 
Polugaevschi (U.R.S.S.) cu 4'A puncte 
urmat de Ivkov (Iugoslavia) 4 p., 
Uhlman (R.D.G.) 3'/2 p. și Ciocîltea 
(Romînia) 3 (1) p

BORDEAUX
în a treia rundă a turneului de la 

Bordeaux, adversarul lui Florin Gheor
ghiu a fost iugoslavul Măriei. Cei doi 
fruntași ai clasamentului și-au apărat 
cu dîrzenie șansele, partida lor termi- 
nîndu-se cu un rezultat de egalitate. 
Alături de ei, promovează acum pe pri-

mele locuri marele maestru Darga, 
care l-a învins pe Grreoen. S-a în
trerupt partida Forintos—Matanovici. 
Intîlnirile O’Kelly—Clarke și Bilek— 
Tringov s-au încheiat cu remiză.

Conduc Fl. Gheorghiu (Romînia), 
Măriei (Iugoslavia) și Darga (R.F.Q.) 
cu 2*/ 2 puncte, urmați de Forintos (Un
garia) 2 (1) p.

maestru

a 6-a :

să conducă

REUNIUNI ATLETICE IN S.U.A.
NEW YORK, 30 (Agerpres). — AVai 

multe reuniuni atletice au avut loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni în S.U.A. La 
Santa Barbara (California), John 
Uelses a obținut la săritura cu pră
jina 4,91 m. La aruncarea greutății 
Davis a realizat 18,55 m, cu 1 cm mai 
mult decît Perry O’Brien. In localita
tea Tallahassee (Florida), sprinterul 
Bob Hayes a fost cronometrat în pro
ba de 100 yarzi cu timpul de 8,8. Per
formanța sa ar fi desigur remarcabilă, 
dar la remăsurarea pistei s-a constatat 
că ea nu are decît... 94 yarzi. Pe sta
dionul din Los Angeles, Jim Greek a 
parcurs 1 milă în 4:01,3.

FOTBAL PE OIL
DERBIUL CAMPIONATULUI 

ITALIAN

numere, 
nu mai 
legătură

!. Carnet extern
%
i pentru sport, protestele sportivilor, 

vor determina abandonarea acestui 
proiect rușinos, s-au înșelat amarnic.

într-unul din ultimele 
ziarul „l’Equipe" arată că 
există nici un dubiu în
cu acest fapt și că lucrurile au in
trat în faza concretizării: stadio
nul Bernabeu va fi demolat ! A fost 
stabilit și prețul cu care urmează 
să fie ,,vîndutu stadionul Berna
beu : 500 de milioane pesetas (8 
milioane de dolari).

Din punct de vedere comercial, 
fără discuție, conducătorii Real 
Madridului nu fac o treabă proastă. 
Ei profită de faptul că valoarea lo
cului pe care se află stadionul a 
crescut enorm în ultimii 'ani, 'ceea 
ce le permite să ceară și să primeas
că din partea unei societăți de 
construcții fabuloasa sumă de mai 
sus. în socotelile celor de la Real 
a intrat și faptul că stadionul Ber
nabeu cu cele 123.000 de 
sale nu xe umple decît 
ori pe an iar veniturile 
satisfăcătoare, raportate
la marile cheltuieli de întreținere.

Real Madrid intenționează să 
construiască la periferia orașului 
un alt stadion, mai mic (numai de 
70—80.000 de locuri), pentru care 
nu vor fi necesare decît 100 mi
lioane de pesetas.

locuri ale 
de cîteva 
erau ne- 
mai ales

%
i

I. J.
Î-

Duminică, la Bologna, s-a desfă
șurat unul dintre cele mai importante 
meciuri din campionatul italian. Cu 
acest prilej s-au întîlnit pretendentele 
la titlu: Bologna și lnternazionale. 
După un meci foarte pasionant dar 
dur, „Inter" a obținut victoria la li
mită cu 2—1. Bologna nu a ieșit 
încă din această pasionantă cursă pen
tru primul loc, deoarece are acum 
37 p. și la o eventuală victorie în 
fața echipei Spăl (meci restant) se 
apropie la numai 2 puncte de „Inter", 
care este deocamdată lider al campio
natului ca 41 p Celelalte rezultate: 
Lazio— Bari 1—0. Milan—Lanerossi
2— 1, Sampdoria—Spăl 3—1, Catania- 
Modena 1—0, Mantova—Juventus 1 — 1, 
Torino—Roma 2—2, Atalanta—Ge
noa 1—3, Fiorentina—Messina 0—1 1 
Clasament : „Inter" 41 p., Milan 40 p., 
Bologna 37 p. (un meci mai puțin), 
Fiorentina 34 p., Juventus 33 p., To
rino. Lanerossi cite 28 p. etc.

ST. ETIENNE iNVINSA
Etapa a 26-a din campionatul Fran

ței a adus înfrîngerea fruntașei cla
samentului, St. Etienne, de către for
mația pariziană Stade Francais(l—0). 
în schimb, cealaltă echipă din Paris, 
Racing Club, a fost întrecută la scor 
de Monaco (5—1) și astfel, formația 
de pe Coasta de Azur a trecut pe locul 
2 în clasament. Celelalte rezultate : 
Sedan — Lyon 2—0. Rouen—Bordeaux 
0—0, Nice—Lens 3—2, Strasbourg— 
Angers 2—1. Toulouse—Valenciennes
3— 2, Rennes—Reims 2—0, Nantes— 
Nîmes 2—1. Clasament: St. Etienne 
34 p., Monaco 32 p.. ambele cu cite 
26 meciuri.

IN CAMPIONATUL ENGLEZ
Meciurile din campionatul englez 

desfășurate sîmbătă nu au adus nici 
o schimbare în situația primelor echipe 
din clasament.- Pe locul întîi, conti-

nuă să fie Everton care a terminat la 
egalitate (1—1) cu West Bromwich Al
bion, fiind urmată de Liverpool, în
vingătoare într-un meci important, cu 
Tottenham (3—1). Se pare insă că Li
verpool va deveni în curînd noul lider 
deoarece se află la numai un punct 
diferență de fruntașa Everton (47 p.) 
dar, arg cu două meciuri mai puțin 
decît fruntașa clasamentului. Alte re
zultate : Blackpool—Blackburn 
Fulham—Manchester United
Westham United—Stocke 4—L
MECIUL REAL MADRID—BAR

CELONA NU S-A DISPUTAT 
în campionatul spaniol urmau să 

se dispute duminică meciurile dintre 
echipele din Madrid și Barcelona. Pen
tru ca „duelul" dintre cele două mari 
orașe să fie mai interesant, organiza
torii au programat o singură partidă, 
aceea dintre Atletico din Madrid și 
Espanol din Barcelona. Victoria a re
venit madrilenilor, urmînd ca întîlnî- 
rea dintre Real Madrid și Barcelona 
să se dispute în . cursul acestei săp
tămîni. Dacă în acest meci victoria 
va reveni gazdelor. (Real a dispus 
în tur la Barcelona cu 4—0), Real 
Madrid nu mai poate pierde titlul de 
campion. Alte rezultate: Valladolid— 
Oviedo 2—1, Levante—Atletico Bilbao 
2—1. Sevilla—Elche 1—0, Saragosa— 
Cordoba 4—2, Valencia—Pontevedra 
1—0.

ETAPA A IV-A DIN CAMPIO
NATUL MAGHIAR...

...a programat următoarele meciuri; 
Honved—Vasas 2—1, Tatabanya—De
brețin 6—1, Szeged—M.T.K. 2—1, 
Gyor—Pecs 0—0. Komlo—Dyosgyor 
1 — 1, Dorog—Csepel 0—0.

BANIK OSTRAVA, 
PERFORMERA ETAPEI

Recent reîntoarsă din turneul 
Mexic, Banik Ostrava a obținut o vic
torie la scor (8— 1) în fața echipei 
Trenein, ocupînd în prezent locul al 
doilea cu 22 p., după Dukla Praga,

care are acum 24 p. în urma victoriei 
obținută la SONP KLADNO (2 0) 
Alte rezultate: Spartak Brno—Spartak 
Hradec Kralov? 4—0, Slovnaft Brati
slava—Spartak Sokolovo 1—0, și Ta- 
tran Preșov—Slovan Bratislava 3—1.

START IN CAMPIONATUL 
U.R.S.S.

2—1,
2—2,

din

Campionatul unional 
anul 1964 s-a deschis 
partida dintre formațiile 
și noua promovată în 
rie, Șinnik laroslavl.

de fotbal pe 
la Tbilisi cu 

Dinamo Minsk 
prima catego- 
întîlnirea s-a

SUEDEZUL Erik Lundquist și aus
tralianul Martin Mulligan se vor întîlni 
în finala turneului internațional de te
nis de la Monte Carlo. In semifinale, 
Lundquist l-a învins cu 6—2; 8—6 pc 
Fred Stolk (Australia), iar Mulligan 
l-a eliminat cu 6—1; 6—3 pe Pierre 
Darman (Franța). Finala probei. de 
simplu feminin va aduce pe terenul de 
joc pe Christine Truman (Anglia), în- 
vingătoarea cu 6—3; 3—6; 7—5 ir: 
partida cu cehoslovaca Vera Sukova, 
și pe australiana Jan Lehane. In sfer
turile de finală Stolle La învins cu 
8—6; 6—1 pe Barthes (Franța). Lund
quist a cîștigat cu 3—6; 6—1; 6—4 me
ciul cu italianul Pietrangeli.

ECHIPA de hochei pe iarbă a Ja
poniei a susținut la Madras a pairs 
întîlnire în compania echipei olimpice 
a Indiei. Jocul s-a terminat la egali
tate : 0—0. Pînă în prezent, echipa ja
poneză a obținut două victorii, cea in
diană una, un joc încheindu-se la ega
litate.

TURNEUL internațional masculin dt 
baschet de la Montbrison a revenit e 
chipei iugoslave S. K. Ljubljana cart 
în finală a dispus cu 60—41 de forma
ția poloneză Wroclaw.

IN CONCURSUL internațional dt 
natație de la Praga înotătorul Wieganc 
(R.D.G.) a obținut pe 200 m libei 
1:59,6; performanța ar constitui- ur 
nou record european dar ea nu poatr 
fi omologată deoarece bazinul are 33 m 
Alte rezultate; 100 m bras N. Jezchleî 
(R.S.C.) 1:12,0; 200 m fluture Pujo 
(Spania) 2:24,4; femei: 400 m Tigelaai 
(Olanda) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.)

NOUL
Suediei este K. Johannsson, care l-t 
învins în finală cu 3—1 pe Alsser. L; 
femei, titlul de campioană a reveni 
jucătoarei M. Karlsson.

• Ieri, în cadrul cuplajului inter
național de fotbal de la Budapesta. 
Ferencvaros a dispus de F. C. Aus
tria cu 2—1 (1—1), iar Ujpesti Dozsa 
a învins Rapid Viena cu 3—0 (1—0) 
Au asistat 40000 de spectatori.

• La Helsinki, s-au întîlnit repre
zentativele masculine de baschet ak 
Finlandei și Suediei. Au învins jucăto
rii finlandezi cu scorul de 81—5' 
(34—26). ..

• Marii maeștri internaționa l, ck 
șah, Petrosian și Liliental au su:>; iiu 
cîteva simultane la Stockholm. Ir 
patru simultane, din 89 de jocuri 
Petrosian a cîștigat 78, a pierdut 3 
terminînd 8 la egalitate, iar Liliestăl, 
din 70 de partide a cîștigat 61, a ter
minat 8 la egalitate, pierzind doat 
una.

• Echipa de hochei Ujpesti Dozst 
a cîștigat primul meci desfășurat la 
Berlin în compania echipei Dynamo: 
scor 7—3 (3—2. 4—0, 0—1).

• Noul campion de șah al 
Ungare este Portisch Lajos. El 
lizat 14 p, fiind urmat de 
(12,5 p,) Flesch, Lengyel (cite

4:58.2; 100 m spate Nergei 
1:11,8; 100 m fluture N aci 
1:09,O; 200 m bras Grimmer 
2:53.2.
campion de tenis de masă a

R. P 
a tota-
Szabc 

.....................................  . 12 p.) 
Barczai (11 p,) Forintos, Honfi (10,1 
p) Bilek (10 p.) dr. Szili (9,5 p) 
Kluger (9 p) etc.

încheiat la egalitate: 1—1 (0—0).

Centrul înaintaș de la Honved Budapesta, internaționalul Ticky, este fi acum 
într-o formă bună, lată-l. reluînd balonul cu capul, în fala portarului 
Kassay. (Fază din meciul Honved — Debrețin 5—0 in care Tichy a mar car 

două goluri)
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