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JOCURILE OLIMPICE
SE APROPIE

Sportivi și sportive!
Pregătiți-vă cu rlvnă 

pentru îndeplinirea 
normelor olimpice 

pe anul 1964!

Ați început/întrecerile în aer liber?

așleptat ca Voința să cîștige, 
dar nu am prevăzut o înfrîngere

atît de categorică.
în sala Floreasca se stinseseră 

le mult ultimele ecouri ale a- 
dîhîzelor prin care publicul răs- 
tlatise frumosul succes al echi
pei feminine Voința București 
« finala primei ediții a „Gupei 
ampionilor europeni44 la tenis 
le masă, cînd am stat de vorbă 
:u antrenorul formației budapes- . nale. 
ane Voios Meteor, KAROLY 
LKxAY, pentru a afla și impre- 
iile sale. Cu toată înfrângerea 
uferită de echipa sa, interlo- 
utorul nostru nu părea prea 
upărat. Era doar contra- 
iat de proporțiile scorului. De 
itîel. despre acest aspect a ți- 
lut Karoly Ilkay să ne vor- 
>ească :

„Ne-am așteptat ca Voința să 
âștige. Cartea ei de vizită o re- 
omanda suficient. Dar, nu am 
trevăzut o înfrîngere atît de 
ategorică. Scorul a luat propor- 
ii cînd talentata și tînăra Eleo- 
tora Mihalca a învins-o pe pri
va noastră jucătoare, Eva Foldy. 
1 fost un moment „cheie*  al 
ntrecerii și o surpriză neplă- 
ută pentru noi. Perseverînd pe 
inia jocului ofensiv demonstrat, 
u dîrzenia și dinamismul ce-i 
înt caracteristice, folosind top- 
pinul cu aceeași siguranță, Mi- 
\alca poate deveni o sportivă 
le prim plan. Trebuie să vă 
vai spun că în calculele noastre 
m contat pe un joc mai bun al 
wei Fbldy și pe o putere mai 
nare de luptă din partea Ilonei 
(.erekeș. Din păcate... în schimb, 
! corespuns, avînd în vedere ex
periența sa redusă de concurs,

eaVoros, Nu 
întîi. Oricum, 
se anunța in- 
că Maria Ale-

tînăra Gabriela 
era însă vioara 
succesul Voinței 
discutabil, pentru 
xandru avea trei victorii sigure*.

Cele declarate de antrenorul 
maghiar cuprind în esență cam 
toate caracteristicile partidei fi- 

într -adevăr, reprezentan
tele noastre în întrecerea celor 
mai bune echipe de club din 
Europa și-au impus din nou su
perioritatea, în mod evident, și 
au încheiat cu mult succes seria 
rezultatelor favorabile obținute 
de la începutul sezonului la 
Atena, Lubliana, Dresda, Leip
zig, București, Wolfsburg 
Brighton, 
pregătirile 
vor fi continuate cu aceeași 
severență și seriozitate, cu 
cent pe însușirea cît mai 
meinică a ultimelor noutăți 
nice, în așa fel ca la campiona
tele europene din toamnă, la 
viitoarea ediție a „CCE“ și la 
?,mondialele“ din primăvara a- 
nului viitor, tenisul de masă 
romînesc să cucerească alte 
locuri fruntașe.

i începutul sezonului
, Lubliana,
București, Wolfsburg și 

Sîntem convinși că 
sportivelor fruntașe 

per- 
ac-
te- 

teh-

C. COMARNISCHI
N. MARDAN

— Raid prin
A trecut mai bine de o lună 

competiție a anului. Spartacliiada 
sportive numeroși tineri și tinere s-au întrecut in diferite 
ceput de primăvară capricioasă nu a permis însă, peste 
aer liber, să se organizeze întreceri la sporturile care nu 
săli. Acum, timpul a devenit frumos și participanții la 
blicană au posibilitatea să-și măsoare forțele pe pistele de 
rele de aruncări și sărituri, pe terenurile de joc etc.

Zilele trecute ne-am deplasat în cîteva asociații bucureștene tocmai pentru 
a vedea dacă au început sau nu întrecerile Spartachiadei, pe terenuri și pe 
stadioane.

citeva asociații sportive bucureștene
de cînd s-a dat startul în cea mai mare 
republicană. De atunci, în multe asociații 

sporturi. Acest în- 
tot, să se iasă în 
pot fi practicate în 
Spartacliiada repu- 
alergări, în sectoa-

PRIMUL CONCURS 
A AVUT LOC

In sediul asociației sportive 
l-am întîinit pe lăcătușul < 
Bunica, unul dintre cei 
responsabili sportivi din 
U.T.M. pe uzină. Tocmai

Vulcan
Anghel 

patru 
comitetul 

adu-

sese foile de concurs de la prima 
întrecere, în aer liber, din cadrul Spar- 
tachiadei republicane. Se desfășurase 
un concurs atletic : aruncarea greutății. 
Dintre cei 60 de concurenți înscriși 
cele mai bune rezultate fuseseră ob
ținute de tinerii F. Hălmăgeanii (12 
m), N. Velicu (11,50 m) și I. Ale-

r

Ecouri ale finalei de la Bratislava

BRATISLAVA 6 (prin tele- 
Jon). Finala „Cupei campionilor 
europeni44 la handbal feminin, 
câștigată de campioana R.P. Ro- 
mîne, Rapid București, este viu 
comentată de cercurile sportive 
de aici, ca și de presa ceho
slovacă. Sîmbătă seară, la ban
chetul oferit în cinstea celor 
două finaliste, cu care prilej 
delegatul Federației internațio
nale de handbal, L. Stipkowich, 
a felicitat călduros echipa Rapid 
pentru succesul repurtat, un alt 
oficial, J. Herșmanek — secre
tarul federației cehoslovace și 
președintele comisiei de orga
nizare a „C.C.E.“ — a avut nu
mai cuvinte de laudă pentru 
jucătoarele rapidiste. „Handba
listele de la Rapid — a spus el 
— au dovedit că merită să poar
te titlul de campioane europene. 
Intr-adevăr, Rapid este cea 
mai bună echipă de club din 
Europa. Toată admirația noas
tră pentru handbalul romînesc

xandrescu (11 m). „Acesta a fost 
începutul, ne spunea tehnicianul aso
ciației sportive Vulcan, Gh. Chiru- 
lescu. întrecerile pe probe continuă." 
(Pină la apariția acestor rînduri zeci 
și zeci de atleți ai asociației s-au mai 
întrecut ia aruncarea greutății, la să
ritura în lungime „și alte probe).

Activitatea în aer liber la „Vulcan" 
a început de fapt 
inte, cînd zeci de 
libere, au muncit 
najarea terenurilor
ciației, nivelîndu-se terenurile de joc și

cu mult timp ina- 
tineri, în orele lor 
voluntar la reame- 
de sport ale aso-

TOMA RABSAN
VALENTIN PAUNESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Bilanț de vacanță...

Noi maeștri 
ai sportului

Aseară, în sala de festivități 
i clubului Dinamo a avut loc 
înmînarea titlului de maestru 
il sportului la o serie de spor- 
ivi fruntași din Capitală și din 
ară. Tov. Petre Capră, membru 
il biroului Consiliului General 
JC.FS, președintele Consiliului 
rrășenesc UCFS București, i-a 
elicitat pe sportivi pentru dis- 
incțiile primite și le-a urat noi 
;uccese.

Printre cei 88 de sportivi că- 
•ora li s-au decernat titlul de 
naestru al sportului se află Va- 
eriu Jurcă, Petre Astafei, Con- 
itantin Ciucă, Traian Coguț, Ion 
fircălab. Dumitru Macri, Petru 
Emil. Julieta Namian, Mihai Al- 
Mi, Sorin Poenaru ș.a.

Echipa Clubului sportiv școlar București 
a ciștigat „Concursul republican 

de primăvară” la natație 
bazin acoperit
m) a găzduit la sfîrșitul

7 noi recorduri in
Bazinul acoperit Floreasca (33,33

săptămînii trecute „Concursul republican de primăvară**,  compe
tiție care marchează — în fiecare an — sfîrșitul primei perioade 
de pregătire. Concursul, organizat de F.R.N., a fost cîșiigat de 
tinerii reprezentanți ai Clubului sportiv școlar București, care au 
alcătuit o echipă mai omogenă (seniori și copii — fete și 
băieți), reușind să învingă detașat pe înotătorii de la Dinamo și 
Steaua, clasați pe locurile 2 și 3. Remarcabilă, ca de altfel la fie
care concurs cu caracter republi
can, a fost comportarea sporti
vilor de la S.S.E. și Olimpia Re
șița, care prin rezultatele obți
nute au confirmat încă o data 
că natația reșițeană merge pe un 
drum bun.

în cele două zile de concurs 
au fost înregistrate șapte noi re
corduri republicane în bazin a- 
coperit și numeroase alte recor
duri personale, autorii lor demon- 
strînd astfel că au folosii bine 
perioada de pregătire din timpul 
iernii, lată recordmanii acestui 
concurs: VLADIMIR MORARII

4:41.5 — record de seniori și ju
niori la 400 m liber; 2:11,5 — 
record de juniori realizat în pri
mul schimb al ștafetei 4x200 m 
liber; T1BERIU ȘERBAN 2:25,8 
— record de seniori la 200 m 
spate; EMIL VOICU 2:11,0 — 
record de seniori obținut în pri
mul schimb al ștafetei 4x200 m 
liber; NICOLAE TAT 5:36.8 — 
record de juniori la 400 m mixt 
individual; CRISTINA 
NESCU 1:27,0 — record 
tițe la 100 m bras.

STĂ- 
de fe-

(Continuare in pag. a 3-a)

și în general pentru succesele 
sportivilor romîni*.

Antrenorul echipei 
F. Hălsingor, Sejer, 
justețea victoriei 
„Aveți o echipă mare — 
clarat Sejer. Ne-ați învins prin 
voință și combativitate. Am au
zit de școala românească de 
handbal și știam că se caracte
rizează printr-un joc cu multă 
mișcare în teren și circulație a 
mingii, dar nu mi-am închipuit 
să fie atît de rapid, de vijelios".

Ziarul „Pravda*  din Bratislava 
publică fotografii ale echipei 
Rapid și o amplă cronică 
sub titlul : „Cupa campioni
lor europeni se află în mina 
celor care o merită". în cîteva 
subtitluri, ziarul trage conclu
zii pe marginea handbalului 
mînesc și a finalei : „Un
triumf al prietenilor sportivi 
Romînia*  — „Rapiditatea și 
perioritatea pregătirii fizice a 
fost de partea româncelor*  — 
„Jocul a fost frumos ca un cris
tal, cu un final 
moționant*.  Iar 
cronicii, ziarul

daneze I. 
recunoaște 
Rapidului, 

a de-

ro- 
alt 

din
su-

Cînd apar aceste rînduri, elevii patriei și-au reluat ac
tivitatea în cadrul școlilor lor dragi. S-au reîntîlnit — 
după două săptămîni de vacanță — cu învățătorii și 

profesorii lor, cu colegii, dornici să obțină noi succese la 
învățătură.

Ca în fiecare an, zilele de vacanță au fost zile de intense 
activități cultural-educative. Bilanțul este deosebit de rodnic, 
pretutindeni. Activități în cadrul Palatelor și Caselor pionie
rilor, la cercurile mîinilor îndemînatioe, șezători, simpozioane, 
vizionări de filme, audiții muzicale... Iată doar cîteva din 
acțiunile întreprinse în timpul vacanței, care au reunit mii 
și mii de elevi și eleve.

Dar acest bogat program a fost, ca dc fiecare dată, com
pletat cu activitățile sportive. Sportul, prieten drag al tine
retului nostru studios, a adunat în săli și pe terenuri, nu
meroși amatori de atletism și gimnastică, volei și baschet, hand
bal, tenis, natație și schi, care s-au întrecut în competiții 
devenite tradiționale. Aproape că nu a existat colț de țară 
în care să nu fi avut loc o competiție sportivă școlărească. 
Bilanțul acestor întreceri, așa cum am arătat, este deosebit de 
bogat. Rîndurile noastre vin să redea doar cîteva „secvențe* 4 
ale vacanței sportive...

eși este vorba de vacanța de primăvară, trebuie să dăm 
totuși întîietate întrecerilor de schi. Zăpada care a 
zăbovit pe pîrtiile munților noștri a creat toate con

dițiile bunei desfășurări a finalelor campionatelor republi
cane școlare. La Poiana Brașov, într-o ambianță sărbătoreas
că, aproape 200 de elevi și eleve, din 13 regiuni ale țării 
și-au disputat cu ardoare titlurile de campioni școlari. Mulți 
dintre acești tineri au dovedit reale calități și au perspectivă 
în ceea ce privește obținerea unor performanțe tot mai bune. 
Se cuvine să amintim numele elevilor Ștefan Manea (Pre
deal), Ion Mîrzea (Rîșnov), Nicolae Dogarii (Brașov), a ele
velor Mihaela Casapu (Predeal), Elena Popa (Rîșnov) și 
Maria Samoilă (Brașov), care s-au situat printre fruntași.

Peste 400 de școlari au poposit din Arad, Galați, Oradea, 
Reșița, T g. Mureș și Sibiu în Capitala patriei, pentru a par
ticipa la cea de-a IV-a ediție a „Cupei Sfatului popular , La 
natație. Bazinul acoperit de la Floreasca a cunoscut din plin

CONSTANTIN ALEXE 
TIBERIU STAMA

D
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captivant și e- 
în încheierea 
scrie : „După

pag. a 8-a)

Bilanțul vacantei de primăvară n-a cuprins numai drumeții și excursii in frumoasele sta
țiuni de munte ale patriei, ci și neuitate plimbări de agrement, eu vaporașul, pe lacurile 

din jurul Capitalei
l



Curierul Spartachiadei republicane Ați început întrecerile în aer liber?
în ultimul timp am primit o serie 

<Je scrisori la redacție în care cititorii 
ne pun întrebări în legătură cu Spar- 
tachiada republicană. Satisfacem cere
rea cititorilor noștri și publicăm în 
numărul de față unele extrase din 
regulament.

e hi întreprinderi, instituții, la sate, 
școli și facultăți ele. rolul de organi
zator al întrecerilor primei etape — 
pe asociații sportive -— a Spartachia
dei republicane revine consiliilor aso- 
c'Mtiilor ajutate de organizațiile sin
dicale, U.T.M., căminele culturale, con
ducerile școlilor și facultăților etc.

• în primele două etape ale corn- 
petiției în afara sporturilor la care se 
organizează finala pe țară (atletism, 
Baschet, box, ciclism, fotbal, gimnasti
că, haltere, handbal, volei, nâtație, 
lupte, mo lociclism, tenis de masă și 
aviație sportivă) consiliile asociațiilor, 
organele UCFS. este bine să progra
meze concursuri și la alte sporturi, 
după specificul locului, ca 'de pildă, 
la șah, oină, tir, trîntă, concurs de 
orientare turistică, canotaj etc.

- • Lu unele rumuri sportive ca, de 
exemplu, atletism, gimnastică, haltere, 
lupte (libere și clasice), motociclisnt, 
nalutie și aviație sportivă (parașutism 
și planorism) campionatele republicane 
la probele individuale — in toate eta
pele —- se vor desfășura în emirul 
S^sartachiade.i, acordindu-se câștigăto
rilor în etapa finală, pe lingă titlul de 
campion al primei Spartaclviade repu
blicane și titlul de campion al R.P.Il.

• Etapele de desfășurare ale Spar- 
tachiadei republicane sînt următoarele: 
etapa l — pe asociații sportive — pînă 
la 1 iunie; etapa a Il-a -- pe raioane 
(orașe) — 2—12 iulie ; etapa a III-a 
— pe regiuni — 25—26 iulie (în acele 
regiuni în care numărul raioanelor par
ticipante este mare se poate organiza și

La început de sezon motoclclist
Primăvara nu s-a lăsat așteptată a- 

nul acesta și soarele tot mai străluci
tor i-a îmbiat pe foarte n uiți sportivi 
să iasă la antrenamente și competiții*  în 
aer liber. Urmind exemplul atleților, ci
cliștilor și vîslașitor, motocicii.șiii și-au 
intensificat antrenamentele pentru a fi 
îlltr-o formă' cit mai butlă la deschi
derea oficială a întrecerilor. Startul in 
acest sezon compctițional va aea loc 
duminică pe baza sportivă Steaua din 
bd. Ghencea, prin disputarea tradițio
nalului concurs de obstacole dotat cu 
„Cupa Steaua".

Lotul clubului sportiv Steaua (N. 
Dănescu, Gh. ion. Gh. Voiculescu. E. 
Keresteș, Al. lonescu. Al. Șuier. S. lo- 
nescu. I. Sas, Al. Sinea. R. Jurcă. AL 
Huhn. Al. Datcu FI. Costache) s-a an
trenat intens pe traseul amenajat în 
spatele bazei sportive a clubului încă 
de cind acesta mai era acoperit cu ză
padă. Numai în luna martie s-au efec
tuat 9 antrenamente pe motociclete. 
Iu momentul de față sportivii de la 
Steaua fac ultimele pregătiri de ordin 
tehnic.

\orbindu-se despre concursul organi
zat de clubul Steaua, antrenorul Gh. 
lonită tși exprima părerea că acesta 

constitui un bun prilej de verificare 
a tinerilor motocicliști promovați în 
loturile echipelor.

Concursul programează întreceri la 
toate clasele de capacitate. La clasele 
125. 175. 250 și 350. cmc se va întocmi 
aiîl clasament individual cit și pe e- 
cinpe. iar la 500 eme numai clasament 
individual. Cupa va fi atribuită echi
pei cu cel mai bun punctaj, iar în caz 
de egalitate de puncte.celei cu puncta-

BILANȚ DE VACANȚA...
(Urmare din pag. 1) 

îlmusfera entuziastă a întrecerilor spor
ii»»- ale elevilor. Pe podiumul învingă
torilor au urcat înotători cu o activita
te mai îndelungată, dar ți elevi care au 
i»ebuiat de curînd în această ramură 
sportivă atît de frumoasă ți de utilă. 
Uîlexa nume : Mariana Stanriu și Mir- 
rett Pațmicu (Reșița), lan Miclăuș (Si- 
hiai), (j-ibriela Onuț, Ruxuiidra Spaudo- 
nule, Monica Muuteanu și Eugen Ionel 
(Bueureșți). Aici am vrea să subliniem 
uu lucru deosebit de im-portant : an
trenorii trebuie să depună toate stră
duințele ca aceste tinere talente să fie 
pregătite în mod temeinic, ou multă 
grijă, pentru performanțe sportive la 
nivelul condițiilor create.

.Sch iiubul de al baschetului
nostru a fost prexeiat la Tg. Mureș, cu 
prilejul finalei concursului republican 
aJ școlilor medii eu program special 
<1« educație fizică. Ediția din acest an 
41 concursului a oferit întreceri de o

o fază intermediară, pe grupe de ra
ioane) ; etapa finală — în București 
— 19—24 august.

• La unele sporturi ca, baschet, box, 
fotbal, volei, handbal și polo se pre
vede organizarea între 7 și 9 august a 
unei faze pe grupe de regiuni. Câștigă
torii acestor faze vor lua parte la fi
nala pe țară.

• Pentru elevii școlilor de toate 
gradele se va organiza separat, după 
închiderea anului de învățămîn-t, o 
etapă finală în cadrul Spartachiadei 
republicane.

• La întrecerile Spartaaftiadei pot 
participa toți tinerii incepînd de la 
vîrsta de 14 ani. La gimnastică și no
tație participarea este admisă și sub 
această vîrstă.

• în etapele pe asociație, raion 
(oraș) și regiune participanții Ia com
petiție vor reprezenta asociația spor
tivă din care fac parte.

• Incepînd din etapa a doua (raio
nală sau orășenească) participanții vor 
trebui să fie membri ai Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport (excepție fac 
cei care nu au împlinit vîrsta de 14 
ani).

• Un concurent nu poate participa 
la mai mult de două ramuri sportive.

• La atletism, în etapele I și II 
programul prevede un număr minim de 
probe : bărbați — 100 m, 400 ni, 1.500 
in, greutate, înălțime și lungime ; fe
mei — 100 m, 800 m, greutate, înăl
țime și lungime.

• Sportivii și echipele cîștigătoare 
ale etapelor pe asociații, raion (oraș) 
și regiune vor primi titlul de campioni 
ai Spartachiadei republicane ediția 
1964 pentru nivelul la care au ieșit 
învingători.

jul mai bun la clasa 250 cmc. In 
deschiderea concursului se vor disputa 
întrecerile începătorilor (motocicliști 
nelegitimați) care vor alerga în cadru) 
unei singure clase : pînă la 350 cmc. 
înscrierile pentru începători se fac în 
zilele de 8, 9 și 10 aprilie între orele 
8—14 și 17—18,30 la sediul clubului 
Steaua din calea Plevnei nr. 114.

Despre sportivii dinamoviști ne-a 
vorbit noul lor antrenor, maestrul spor
tului Mircea Cerneseu, care ne-a comu
nicat și lotul de care dispune : Mihai 
Pop. L. Szabo. Tr. Macarie, V. Szabo. 
1. Popia. I. Pasat. D. Arsin, M. Covaci. 
Al. Pep. N. Georgescu, I. Duțu. N. Ne- 
gulei, H. Marglf taman și alți tineri de 
curînd încadrați în echipă. Antrenamen
tele au fost începute în luna ianuarie 
în sală. In martie ședințele de pregă
tire s-au desfășurat în aer liber, pu- 
nîndu-se accent pe motoeros.

Ln clubul Metalul am găsit același 
optimism în legătură cu întrecerile din 
acest sezon. Antrenorii Mihai Sărățea- 
nu și Ghaorghe Zdrinea rae-au făcut cu
noscut lotul pe care îl pregătesc și din 
care fac parte ; Ștefan Ia mov ici, Tu- 
dar Popa. E. Seiler, I. Cucu. Cr. Do- 
vids, M. Alexandrescu, C. Radovici. 
D. Vasitescu. V, Savin, I. Lăzărescu. 
St. Balog. N. lonescu, N. Radulescu 
și alții. Cei mai mulți componeuți ai 
Iotului și îndeosebi niotocrosiștii și-au 
început antrenamentele speciale în luna 
martie. Ei sînt gata pentru concursul 
de duminică, unde speră să obțină re
zultate frumoase pe măsura pregătirii 
făcute.

I. DUMITRESCU

Lună valoare, datorită participării lyinor 
echipe bine pregătite și de forțe echi
librate. Campioane — Școc^a medie nr. 
35-București, la băieți (antrenor, prof. 
V. Dăscălescu) și Școala medie nr. 2- 
Tg. Mureș (antrenor, prof. Gh. Fiilop). 
Despre ultimul se cnvin cîteva cuvinte.

Prof. Gh. Fiilop, pe lingă activitățile 
sale profesionale — este director ad
junct al Școlii medii nr. 2 — se do
vedește și un neobosit activist sportiv, 
muncește cu pricepere și pasiune pen
tru atragerea elevilor în sport. Și re
zultatele obținute (elevele prof. Fiilop 
de ani de zile se situează pe primul 
Ioc în competițiile școlare de baschet), 
atesta acest lucru.

R îndurile de față ar putea con
tinua cu o sumedenie de exem
ple. Sute și mii de elevi s-au în

trecut și în alte concursuri : „Cupa 
Sfatului popular^ la tenis, organizată 
la București, nzouele“ de juniori la 
baschet, desfășurate la Craiova, Sucea
va, Ploiești și Satu Mare, concursurile 
*Să fim purtători ai Insignei de poli-

(Urmare din pag. 1)

pista de alergări. N-au fost uitate nici 
alte activități gospodărești.

O greutate în munca consiliului aso
ciației o constituie, ,1a ora actuală, pro
gramarea întrecerilor pe baza sportivă, 
a asociației Vulcan. Nu este 
ușor să planifici meciurile celor 22 
de echipe de fotbal, care s-au înscris 
in faza 1 a Spartachiadei republicane, 
cind pe ace! teren se antrenează și 
joacă două echipe de fotbal și una de 
rugbi care activează în competiții ofi
ciale. Lucrurile insă se rezolvă. Pînă 
la încheierea etapei pe asociații a com
petiției zilele de luni și sîmbătă au 
fost „decretate" zile ale Spartachiadei. 
Și s-a mai găsit o modalitate: s-au 
„scurtat" reprizele meciurilor de fot
bal: 2x30 de minute.

Deci, la fotbal totul este în regulă 
Să vedem care este situația la alte 
sporturi. La atletism, cum s-a arătat, 
concursurile au și început. Săptămina 
viitoare intră în întrecere și partici
panții la cros. După cum ne spunea 
Miron Gostian, muncitor la turnătoria 
de fontă, arbitru de atletism, la- prima 
cursă de cros s-au înscris peste 300 
de tineri din grupele sportive „meca
nic șef", „sculărie", „fontă" și „oțel", 
întrecerile preliminare la cros vor con
tinua timp de două săptămîni, după 
care se va disputa finala pe uzină.

Un alt sport foar-te popular la „Vul
can" este voleiul. Spartachiada pro
gramează o adevărată întrecere „ma
raton" : s-au • înscris 20 de formații.

Precum se vede, sportivii de la a- 
ceastă uzină au profitat de timpul 
prielnic întrecerilor în aer liber și au 
pășit pe stadion. Au mai rămas de 
rezolvat însă unele probleme la A.S. 
Vulcan, ca, de pildă, problema procu
rării unor materiale și echipamente 
sportive necesare concursurilor, progra
marea în competiție a tinerilor care 
vor să se întreacă la trîntă, înființarea 
celor două echipe de baschet (altfe1, 
frumosul teren de baschet amenajat 
aci va sta nefolosit).

LA „TINĂRA GARDĂ"

Luna martie a fost cit se poate de 
rodnică la asociația sportivă Tinăra 
gardă de pe lingă fabrica de tricotaje 
cu același nume, Iu prima lună a 
Spartachiadei republicane, membrii aso
ciației au participat iu proporție de 
aproape 50 la sută la reușite concursuri 
de tenis de masă, șah, haltere și orien
tare turistică. Consiliul asociației (pre
ședinte Ion Bendic) a muncit cu mult 
simț de răspundere și spirit gosțx)- 
dăresc ln această perioadă. Sparta
chiada a fost bine popularizată în ri ri
durile tineretului de aci. La concursuri, 
în special la tenis de masă și haltere, 
au fost invitați și colegii de mancă 
ai competiteu ilex' și astfel, de -fiecare 
dată, numărul cpnjcurențîlor a fost mai 
mare decit cel anunțat anterior. Unii 
dintre spectatori asistfnd la întrece- 

\-rile tovarășilor lor de muncă au de
venit concurenți.

Tn timpul vizitei noastre la fabrica 
Tinăra gardă, secretara con sili ului 
asociației. latiela Radu, și un alt mem
bru al consiliului, Corneliu Firan, au 

! ținut să ne arate o importantă reali- 
I zare a asociației in această perioadă: 

amenajarea unei săli' de sport. Da, 
gospodarii de ia A-.S. Tinăra gardă, 
au folosit prima tună a Spartachiadei 
pentru întărirea bazei materiale a aso
ciației. Cu ajutorul conducerii adminis
trative s-au amenajat. intr-o încăpere 
folosită pînă atunci pentru depozitarea 
unor materiale uzate, două săli de spart

sportiv^, desfășurate la Palatul pio
nierilor, campionatul republictm de ju
niori la schi, organizat pe Sulinar și 
Kantzer, întrecerea de handbal a șco
lilor sportive de elevi. Suita acestor 
acțiuni sportive poate fi completată cu 
zecile de drumeții și excursii. Din toate 
regiunile țării, sute de elevi an plecat 
să cunoască mai bine patria, să facă 
cunoștința cu neasemuitele ei frumu
seți, cu noile construcții industriale 
înscrise pe harta țării în anii luminoși 
ai puterii populare.

Vacanța de primăvară a însemnat 
un minunat prilej de recreare activă 
a elevilor noștri ; totodată ea a con
stituit un mijloc minunat 4e îmbogă
țire a cunoștințelor în domenii dintre 
cele mai variate (istorie, geografie, ști
ințe naturale etc.). Pentru toate aceste 
condiții minunate ce le-au fost create, 
elevii din patria noastră mulțumesc 
partidului iubit și sînt hotărîți să ob
țină, în acest ultim trimestru de școală, 
noi succese la învățătură ! 

ele toată frumusețea. Acum zeci de ti
neri și tinere vin la clubul sportiv — 
cum numesc cu mindrie tovarășii din 
consiliu aceste săli — și cele două mese 
de tenis, bara cu greutăți și cele aproa
pe o duzină de mese de șah nu au 
pauză.

„Totul este frumos — le-am spus 
tovarășilor din consiliul asociației spor
tive Tinăra gardă — dar ce faceți 
pentru începerea activității ln aer li
ber?11 „Am cam rămas în urmă — ne 
spunea președintele ■ asociației. Dar 
vom recupera timpul pierdut. Zilele 
acestea consiliul se va întruni pentru 

Întrecerile în aer liber au început și la asociația sportivă „Coloru din Ca
pitală Tinerii de aici au luat parte la cîteva concursuri de atletism. în foto
grafie, instructorul voluntar, L. Ovidiu explicînd unui concurent „la gs^ți- 

tate“ poziția inițială la proba de aruncare a greutății
Foto : A. Crișan

a definitiva ce vom realiza în... aer 
liber. In priiijiul rînd vom organiza 
întreceri la sporturile practicate în fa
brica noastră pe linie de performanța .

Săptămina viitoare va începe pre
gătirea terenului de volei de pe Șos. 
Viilor. Tot acolo se va amenaja prin 
muncă voluntară un teren de handbal 
in 7. Rezultatele obținute in luna mar
tie de către consiliul asociației ne în
dreptățesc să credem că activitatea 
sportivă in aer liber va fi și ea la 
nivelul posibilităților de aici.

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...

Cit . aceste cuvinte poate fi caracte
rizată situația de la Confecția (aso
ciație pe lingă Fabrica de confecții și 
tricotaje București). Teodor Cojiții, tî- 
nărul preșgdjnțe al acestei mari aso
ciații, ne-a vorbit pe larg despre pre
gătirile ce se fac și's-aii făcut aci în 
intimpiriarea sezonului în aer liber. 
„Piuă, acum - ne-a spus dinsul — am 
amenajat terenul de volei, pista de 
atletism și terenul de fotbal. De ase

menea, magazinerul nostru a pus la 
punct echipamentul și materialele spor
tive necesare desfășurării in bune con- 
dițiuni a concursurilor respective. La 
ora actuală, organizatorii grupelor 
sportive slut preocupați să alcătuiască 
echipele reprezentative cme vor lua 
parte la întreceri. Aș vrea să eviden
țiez grupele de la secțiile II. IV și 
VIL Aceste grupe și-au și anunțat 

■participarea la întrecerile de volei și 
handbal. Un fapt pozitiv poate fi re
marcat la secția II. Deși ea are o 
echipă de handbal feminin care par
ticipă la campionatul raional, pentru 
'întrecerile din cadrul Spartachiadei re
publicane a mai alcătuit o formație 
compusă din tinere ce fac acum primii 
pași în sport.

Pe de altă parte, pentru sezonul in 
aer liber pregăd’-i speciale au făcut și 
antrenorii și sportivii noștri fruntași. 
Spirică Petrescu, Emilia Hiescu (vo
lei), Radu Voicilotu (atletism). Mar
gareta Bîiețeanu (turism). Dan Coji- 
stantiiiescu (fotbal) vor fi prezenți 
în mijlocul prut ici pa rit Hor, in timpul 
întrecerilor, pentru a-i asista din punct 
de vedere tehnic. De altfel, antrenorii 
noștri vor mobiliza in organizarea 
și desfășurarea întrecerilor și pe unii 
dintre sportivii, pe care li pregătesc. 
Aceștia au menirea de a-i ajuta pe 
începători să se descurce mai bine pe 
„potecile- care duc spre performanță".

ÎNCEPUT BUN LA
In organizarea întrecerilor din ca

drul Spartachiadei republicane, pe un 
loc fruntaș se situează și asociația 
sportivă Păitiniș-Rășînari (raionul Si
biu). In răstimpul care s-a scurs de 
la deschiderea marii competiții, au 
avut loc concursuri la șah, schi, tenis de 
masă, gimnastică etc. Consiliul aso
ciației (președinte Virgil Ionescu) a 
primit un sprijin elicient în organiza
rea competiției din partea Sfatului 
popular comunal.

In aceste zile va începe o acțiune 
de reamenajare a terenurilor sportive ale

La întrebarea noastră, în legătură 
cu zilele de disputare a concursurilor, 
tov. T. Contu ne-a precizat că s-a 
stabilit ca baza sportivă să stea la 
dispoziția partîcipanților la întrecerile 
Spartachiadei în fiecare luni și vineri.

O DISCUȚIE SINCERĂ... (?!?)

...ne-a prilejuit intîlnirea cu tovarășul 
Nicolaie Ceroeș, președintele asociației 
Avîntul „9 Mai". De ce am dat aces
tei convorbiri titulatura de SINCERĂ? 
Pentru simplul fapt că tovarășul Cerveș 
la începutul convorbirii noastre ținea 

cu tot dinadinsul să ne precizeze că 
vrea să fie sincer. „In afară de fes
tivitatea de deschidere a întrecerilor 
Spartachiadei alte concursuri nu au 
mai avut loc. Este adevărat că o» 
parte dintre amatorii de popice se mai 
întîlnesc adesea in jurul pistei pe care 
o avem, dar aceste întîlniri au un 
caracter spontan. Noi, consiliul asocia
ției, nu avem nici o... vină. Oame
nilor le place sportul și-l practică ori 
de cite ori au posibilitatea..."

Dezbătind mai pe larg problemele 
acestei asociații am mai aflat și alte... 
„amănunte". Că. de pildă, piuă la ora 
actuală în asociația Av'.ntul „9 Mai" 
nu s-a desfășurat nici un concurs pen
tru obținerea „Insignei de polisportiv". 
„Știți — ne spunea interlocutorul nos
tru — vreau să fiu sincer. Asta este 
situația 1 Nu prea' am făcut... nimic".

Cind credeți că vor fi organizate 
primele concursuri in aer liber ?

— In jurul datei de f . mai... . -
— Și piuă atunci ?
— Ne vom pregăti... "
Roate că cititorii noștri și-or spune: 

n-or avea oamenii unde să orga
nizeze concursurile înainte de 1 ma11

Asociația Avintul. de pe lingă Ale-' 
lierele „9 Mai", deși nu-i prea mare 
(iji scriptele ei figurează cloar 400 de 
membri UCFS) este fiosesoa-ea unei 
baze sportive compusă din teren de 
fotbal, pistă de atletism, gropi pentru 
să1 ilari etc. Atunci? Ei. .aici e ateii 
Avem mimai cuvinte bune pentru... sin
ceritatea tov. N. Cerveș dar nu ne 
bucură de loc numeroasele lipsuri exis
tente in activitatea consiliului asocia
ției. Sinceritatea, recunoașterea lipsu
ri lor nu fnlocuiesc munca, preocupa
rea pentru realizarea sarcinilor impor
tante care îi stau in față: atragerea 
in practicarea sistematică și organi
zată a sportului și exercițiilor fizice 
a oamenilor muncii, a tineretului în
deosebi. Deci, la treabă tovarăși mem
bri ai consiliului asociației Avîntul 1 
„Nu așteptați luna mai !“...

★
Avind în vedere faptul că ne aflăm 

la începutul sezonului în aer liber, 
facem loc, în loc de concluzii, unor în
demnuri către toate asociațiile sportive. 
Exemplele bune, pe care le-am subliniat 
mai sus, să fie urmate, folosindu-se 
fiecare zi însorită iar lipsurile semna
late aci sînt proprii și altor asociații 
să fe lichidate. In centrul atenției con
siliilor asociațiilor trebuie să stea: 
CUPRINDEREA MASELOR DE OA
MENI Al MUNCII, A ÎNTREGULUI 
TINERET IN iNTRECERILF. PRIMEI 
ETAPE A SPVRTÎCHI \DEI REPU
BLICANE !

PĂLTINIȘ - RĂȘINARI
asociației. Se vor tace îmbunătățiri la 
terenurile de fotbal, volei, handbal și 
se va amenaja, tot prin muncă volun
tară, o pistă în jurul terenului de fot
bal.

In întrecerile desfășurate pînă acum 
s-au evidențiat Maria și Paraschiva 
Blezu, împreună cu loan Vidrighiu — 
la gimnastică, Bogdan Paraschiv — 
la șah, Petre Cotoară — la tenis de 
masă, Oprea Lieoiu — la popice etc.

I. PIETRARU-coresp.



INVITAȚIA PRIMĂVERII Arta, muzică și sport
— însemnări de la o expoziție

Primăvara, această neastimpărată 
pictoriță a naturii, își scoate de undeva 
din azur mirifica ei paletă și începe, 
in fine, să arunce cu generozitatea ca
racteristică geniilor coloristice, peste

BOLEA AURELIAN
frumoasa grădină a țării, salbe de aur 
solar, brîuri verzi de iarbă și horbotă 
fină de borangic.

In întîmpinarea răsfățatei adolescen
te a calendarului, omul totdeauna a 
întins brațele copilărește și, bătrîn sau 
tinăr, s-a înfrățit cu optimismul și vraja 
poetică a anotimpului.

Intîmpinînd-o sărbătorește, stadioanele 
și-au deschis larg porțile și ochiul a- 
tent descoperă acum, într-o pasionantă 
întrecere de fotbal, atletism sau rugbi, 
în zumzetul pestriț și policrom al pe
luzei sau tribunei, aceeași satisfacție 
vizuală pe care i-o oferă tabloul unui 
maestru.

Privind tribunele in jocul lor de soa
re, umbră și culori — chilimuri vii — 
e imposibil ca artistul plastic să nu 
simtă nevoia de-a smulge cîteva petale, 
din această paletă înflorată a celui 
mai spectaculos anotimp.

Iată de ce, tot mai des, în expoziții 
— și ne bucură acest fapt — întîlnim 
uleiuri, acuarele, gravuri, sculpturi și 
desene inspirate din primăvara stadioa
nelor, căci orice stadion sau teren de 
spor! este o imagine vie și permanen
tă a primăverii. Dacă vreodată s-ar 
baie o medalie a acestui anotimp pe 
reversul ei. sînt sigur, n-ar putea fi re- 

• prezentat decît un stadion.

61 DE STUDENTI AU DEVENIT INSTRUCTORI SPORTIVI
Numărul cadrelor tehnice ale asocia

ției Știința Brașov s-a îmbogățit recent 
cu 61 de instructori sportivi. Este vor
ba de studenții de la Institutul politeh
nic, mulți dintre ei sportivi fruntași, 
care au primit zilele acestea carnetele 
de instructori voluntari.

Printre noii instructori figurează 
sportivi cunoscuți ca atleții I. Carolea, 
H. Hailer, voleibaliștii M. Timofte, I. 
Bidian, M. Niculescu, D. Ionescu, ju
cătoarele de volei Rodica Cucu, Liliana

Echipa Clubului sportiv școlar București a ciștiOat
„Concursul republican de primăvară* 1 2

cu 5:01,0; 4x100 m mixt s 1. Dinamo 4:33,0;
2. Steaua 4:42,9; 3. Olimpia Reșița 4:44,3; 
COP» : 100 m liber : 1. E. Hegheduș (CSM 
Cluj) 1:08,9; 2. A. Rambas 1:09,8; 3. B. Co
vaci (SSE Cluj) 1:10,7; 4x100 m mixt: 1. 
SSE Reșița 5:21,6; 2. S.S.E. Arad 5:48,0; 
FEMININ : 100 m bras : 1. M. Klos 1:25,8;
2. Marina Marin 1:27,5; 3. N. Cavalioti (OI. 
Reș.) 1:31,0; 100 m spate: 1. A. Trohani 
1:16,6; 2. M. Dimescu (CSS Buc.) 1:20,6; 3.
I. Csordas (CSM Cluj) 1:24,5; 400 m liber:
1. Cr. Balaban 5:17,3; 2. A. Trohani 5:36,2:
3. G. Talpan (CSS Buc.) 5:44,5; 4x100 m 
mixt: 1. CSS 5:23,1; 2. Rapid 5:25,2; 3. SSE 
2 5:53,4; FETIȚE : 100 m liber : 1. Anca An
drei 1:17,4; 2. Cr. Hohoiu 1:17,4; 3. C. Lupu 
(Steaua) 1:18,0; 4x100 m mixt : 1. SSE Re
șița 6:00,0; 2. SSE. 2 6:12,4; 3. SSE 1 6:34,7.

Clasament general pe echipe : 1. CLU
BUL SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘTI 23.225 p;
2. Dinamo 11.215 p; 3. Steaua 8.380 p; 4. 
SSE Reșița 6.670 p; 5. Rapid 6.455 p; 6. 
Olimpia Reșița 6.405 p; 7. SSE 2 București 
5:395 p; 8. CSM Cluj 3.955 p; 9. SSE 1 
București 3.700 p; 10. Mureșul Tg. Mureș 
2.715 p; 11. SSE Timișoara 2.620 p; 12. SSE 
Arad 1.860 p; 13. Știința Cluj 1.220 p; 14. 
Clubul sportiv școlar Cluj 1.190 p; 15. SSE 
Cluj 1.175 p; 16. „SSE Oradea 835 p; 17. 
Metalul Turda 525 p; 18. SSE Sibiu 510 p.

(Urmare din pag. 1)

Rezultate tehnice. ZIUA I. MASCULIN : 
400 m mixt individ. : 1. N. Tat (Ol. Reș) 
5:36,8; 2. C-tin Georgescu (Din.) 5:41,2; 3. 
P. Aron (Șt. Cluj) 5:56,2; 200 m spate s 1. 
T. Șerban (Din.) 2:25,8; 2. M. Potoceanu 
(Ol. Reș) 2:31,4; 3. G. Trohani (CSS Buc.) 
2:31,6; 100 m liber î 1. Em. Voicu (Din.)
59,5; 2. Cornel Georgescu (Steaua) 59,5;
3. D. Demetriad (Din.) 1:00,0; în afară de 
concurs : Șt. Kroner (Din.) 59,7; 200 m flu
ture : 1. N. Tat 2:37,2; 2. M. Zagăr (CSS 
Buc.) 2:41,4; 3. C-tin Georgescu 2:41,7; 200 
m bras : G. Malarciuc (CSS Buc.) 2:45,6;
2. A. Șoptereanu (CSS) 2:46,0; 3. Al. Smalțăr 
(Steaua) 2:47,2; 4x200 m liber î 1. Dinamo 
(în primul schimb : Voicu 2:11,0) 9:33,3; 2. 
Steaua 9:38,8; 3. CSS Buc. (în primul
schimb : VI. Moraru 2:11,5); COPII : 100 m 
fluture : 1. A. Rambas (SSE Reș.) 1:21,7;
2. A. Moldoveanu (CSS Buc.) 1:28,3; 3. L. 
Oraveț (SSE Arad) 1:36,7; 100 m spate : 1. 
M. Popesch 'SSE Reș.) 1:20,2; 2. I. Mărgean 
(SSE Reș.) 1:22,3; 3. C. Bădiță (Rapid) 
1:22,4; 109 m bras : 1. M. Sidlovschi (Me
talul Turda) 1:25,8; 2. G. Vascor (SSE
Reș.) 1:26,8; 3. P. Gorjan (CSS Buc.) 1:27,6;

a tinerilor
Artiștii noștri plastici, care au ilus

trat atît de izbutit măreția hidrocen
tralelor și uzinelor rormnești, obrazul 
nou și rumen al satului colectivizat și 
minunatele flori de beton cu multe

Vîslași 
etaje, popul!nd cu eleganță, tot mai 
mult, orașele tării, au descoperit unii 
dintre ei și tinereasca frumusețe a sta
dioanelor. Pipa sau șevaletul n-au 
mai părut anacronice intr-o tribună 
pe gazon, lingă bicepșii atletului arun
cător de disc sau greutate sau sub 
coșul terenului de baschet.

Și dacă unii dintre „seniorii" ariei 
plastice nu s-au sfiit să găsească ins
pirație, armonie, și culoare pe terenul 
de sport, și „juniorii" lor, schimbul de 
mîine (poate chiar participanți la vreun 
campionat sau la vreun meci de volei 
interșcolar), se străduiesc să redea în 
lucrările lor o parte din tinerețea și vi
vacitatea acestor terenuri.

Vizitatorii expoziției din sala Dalles, 
expoziție deschisă în cadrul concursului 
republican al școlilor și institutelor de 
artă, întilnesc aci nu numai mult talent, 
prospețime și forță artistică de invi
diat dar și o varietate a temelor de 
inspirație.

Printre aceste teme, terenul de sport, 
cu atleții lui, cu tinerețea lui, ocupă 
un loc de frunte. Iată cîteva tablouri 
sau sculpturi ale acestor ucenici ai pri
măverii, grăttoare chiar numai prin tit
luri: Meci (Trandafu Nicu cls. a Vl-a 
Constanța), Luptători (Petrovitz Istvan 
cls. a X-a Tg. Mureș), Bicicliștii (Pe-

Crețu, handbaliștii N. Stanciu, E. 
Knopp și alții. Studenții s-au speciali
zat în sporturile larg răspîndite în Ins
titut: atletism, volei, baschet, gimnas
tică, fotbal, handbal și schi.

Acest prim lot de instructori spor
tivi, din cei 200 cîți vor fi pregătiți din 
rîndurile studenților pînă la sfîrșitul a- 
nului, s-au și apucat de treabă. Ei pre
gătesc pe participanții la prima etapă 
a Spartachiadei republicane.

C. GRUIA — coresp. regional

$1X1 AT AT IC

FEMININ : 100 m liber : 1. M. Rotaru (Ra
pid) 1:09,5; 2. N. Ștefânescu (Rapid) 1:12,6; 
3. C. Sala (SSE Timiș.) 1:12,7; 200 m bras :
1. M. Klos (Mureșul) 3:04,0; 2. S. Grințescu
(Din.) 3:04,7; 3. Marina Marin (SSE 2)
3:07,Ș; !0° m fluture : 1. M. Rotaru 1:13,5:
2. N. Șteiânescu 1:15,9; 3. A. Sterner (CSS
Buc.) 1:19,2; 400 m mixt Individ, : 1. Cx. Ba- 
laban (Din.) 5:56,8; 2. A. Trohani (CSS 
Buc.) 6:31,6; 3. Eva Reti (CSS Cluj) 7:03,9; 
4x100 m liber : 1. CSS Buc'. 4:54,8; 2, Rapid 
5:22,4; 3. SSE I 5:29,8; FETIȚE : 100 m flu
ture : I. C. Hoholu (SSE Reș.) 1:34,8; 2. 
C. Secui (SSE Arad) 1:42,6; 3. L. Gruia 
(SSE I) 1:42,9; 100 m spate r 1. A. Andrei 
(SSE Reș.) 1:26,3; 2. A. isbășoiu (SSE I) 
1:28,4; 3. D. Mezinoa (SSE Reș.) 1:29,6; 100
m bras : 1. Cristina Stdnescu (Din.) 1:27,0;
2. M. Ionescu (CSS Buc.) 1:28,2; 3, M. Geor
gescu (SSE I) 1:35,8.

ZIUA A II-A. MASCULIN : 100 m spate :
1. T. Șerban 1:07,2; 2. Al. Bota (CSS Buc.) 
1:07,8; 3. M. Potoceanu 1:10,0: 100 m flu
ture : 1. Em. Voicu 1:06,4; 2. M. Zagăr 
1:09,8; 3. C-tin Georgescu 1:10,0; 4x100 ffl 
liber : 1. Dinamo 4:08,0; 2. Steaua 4:15,3;
3. CSS Buc. 4:16,3; 100 m bras : 1. G. Ma
larciuc 1:15,3; 2. Al. Smal’ăr 1:15,6; 3. A. 
Șoptereanu 1:16,1; 400 m liber : 1. VI. Mo
raru 4:41,5; 2. M. Zagăr 4:58,1; 3. Em. Voi

artiști, plastici —
truțiu Liana — Inst. pedagogic de I 
ani Buc.), Start sau Ătleți (Patruica 
Dumitru cls. a IX-a București), Vîslași 
(Bolea Aurelian — 3 Inst, de Arte 
Plastice București), La volei (llea Ni- 
colae cls. a Vl-a, Tirgoviște). Cursa 
Scînteii (Tonta Steliana — Constanța 
cls. a IX-a), Meci (Stimbileti Doina 
— cls. a Vl-a Constanța).

Primăvara își va termina în cîteva 
zile Tucrările-i de înfrumusețare: coa
fatul pomilor și împodobirea lor cu 
diademe de zarzăr și cireș.

Primăvara trimite, deci, confraților 
săi tineri sau vîrstnici, pentru vernisa
jul ei oficial, cite o invitație.

Vizitați-o, artiști plastici, ca între 
confrați, la ea acasă.

Și cea mai frumoasă casă a ei e 
stadionul!

NEAGU RADULESCU

BEEEEEGCH1
Din nou despre surprizele

de duminică
Ultima etapă a întrecerilor de baschet 

a fost marcată de noul succes al echi
pei feminine Știința București asupra 
Rapidului, precum și de infrîngerile pri
melor două clasate, Știința Cluj și 
Steaua, în campionatul masculin. Cu 
jocurile de duminică, majoritatea for
mațiilor feminine au încheiat competi
ția din acest an și doar primele 4 
clasate, Știința, Rapid, Mureșul și 
Voința București urmează să lupte în 
continuare pentru titlul de campioană. 
In întrecerea masculină au mai rămas 
de disputat 5 etape și problema cali
ficării în turneul final, ca și cea a re
trogradării sînt încă departe de a fi 
lămurite.

ȘTIINȚA PORNEȘTE CU AVANTAJ 
IN TURNEUL FINAL..

întrecîndu-și principalele rivale și în 
cea de a doua partidă, jucătoarele 
Științei și-au asigurat — pentru apro
piatul turneu final — un avantaj de 
două puncte, care le oferă mari posi
bilități de a păstra, și în acest an, titlul 
de campioane. Puterea de luptă, omo
genitatea lotului echipei învingătoare 
și-au spus și de data aceasta cuvintul 
In plus, după cum sublinia antrenorul 
federal Aurel Predescu, „Știința a în
trecut pe Rapid de data aceasta și cu 
propriile sale arme: apărarea activă și 
contraatacul". Cit despre formația fe
roviară, acesteia nu i-a mai rămas 
decît o singură șansă: să obțină vic
toria în ambele partide pe care le va 
mai juca cu Știința.

STEAUA A FOST ÎNVINSA ȘI DE 
DATA ACEASTA LA ORADEA I

Ca și anul trecut, campionii noștri 
nu au putut nici de data aceasta să 
treacă peste „hopul" de la Oradea.

Clasamentele la zi
MASCULIN, SERIA I

1. Știința Cluj (1)
2. Steaua (2)
3. Dinamo Buc. (3)

17 14 3 1323:1033 28
16 12 4 1207:1038 24
17 12 5 1299:1119 24

Cartea sportivă o întîlnești tot mai 
frecvent în rafturile marilor librării, în 
standul special amenajat într-un parc 
sau în holul sălii de sport, în biblio
tecile atîtor și atîtor sportivi și iubi
tori ai mișcării în aer liber.

In Editura Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport apar de la an la an noi 
lucrări. Pana multor scriitori iubiți și 
apreciați, care au dat literaturii noas
tre atîtea opere de valoare, a început 
să slujească tot mai mult sportul, șan
tier vast de inspirație și creație lite
rară. Este și aceasta o mărturie a 
dezvoltării pe care o cunoaște mișca
rea de cultură fizică și sport de la 
noi.

Și iată că Centrul de librării și di
fuzare a cărții, regionala Brașov, stră- 
duindu-se să contribuie în măsură tot 
mai mare la popularizarea cărții spor
tive, nc-a oferit de cîteva zile o fru
moasă surpriză: pe strada 7 Noiem
brie din orașul de la poalele Tîmpei 
s-a deschis, de cîteva zile, unitatea „Li

Echipa dinamovistă, ca 
mai întotdeauna cînd joa
că cu Steaua, a făcut o 
partidă foarte bună, obli- 
gînd pe bucureșteni să pă
răsească terenul învinși 
pentru prima oară în re
tur. Finalul partidei a fost 
dramatic și putea fi cîști- 
gat tot atît de bine și de 
Steaua. Dar în ultimul 
minut, cînd Dinamo con
ducea cu 49—48, Folbert 
a ratat una din cele două 
aruncări libere pe care le 
avea de executat, echipa 
sa pierzînd astfel o mare 
ocazie de a obține victo
ria. In prelungirile care 
au urmat, dinamoviștii au 
acționat mai calm, s-au a- 
părat cu multă dîrzenie. 
.păstrind la fluierul final 
un avantaj de două 
puncte.

Nu mai puțin surprinză
tor este și eșecul studen
ților timișoreni, la Tg. 
Mureș, în fața Științei. Pe 
mureșeni, în rîndul că
rora Țedula a făcut din nou un 
joc excelent, victoria îi îndepăr
tează și mai mult de zona retrogradării. 
In schimb*  formația timișoreană pierde 
teren din ce în ce mai mult; șansele ei 
de calificare în turneul final sînt în 
momentul de 'față minime. Dar, să 
vedem mai bine ce ne vor rezerva 
etapele viitoare... (a.v.).

tn fotografie : Ana Haralambie, una 
din jucătoarele de bază ale Științei, 
in meciul cu Rapid, pătrunde decisă 
pe lingă R. Demian ți E. Ivanovici, 

înscriind un nou coș

Foto : T. Roibu 

4. Rapid Buc. (4) 16 11 5 1105:1004 22
5. Știința Timiș. (5) 17 9 8 1249:1104 18
6. Știința Buc. (6) 17 9 8 1179:1158 18
7. Dinamo Oradea (7) 17 9 8 1079:1060 18
8. St. roșu Brașov (8) 17 7 9 1223:1125 14
9. Știința Tg. Mureș (9) 17 6 11 1210:1293 12

10. Politehnica Cluj (10) 17 4 13 1098:1340 8
11. Știința Craiova (11) 16 4 12 946:1410 8
12. Siderurg. Galați (12) 17 3 14 993:1227 6

SERIA A II-A

1. Aurul Brad (1) 16 12 4 1060: 829 24
2. Farul Constanța (2) 15 11 4 1028: 797 22
3. C.S.hBS. lași (3) 15 11 4 945: 764 22
4. Voința Tg. Mureș (4) 15 9 6 862: 813 18
5. Olimpia M. I. (5) 14 8 6 806: 758 16
6. Voința S. Mare (6) 15 7 8 814: 810 14
7. A.S.A. Bacău (9) 14 6 8 762: 813 12
8. Progresul Buc. (7) 16 6 10 906: 868 12
9. Construct. Iași (8) 16 6 10 853: 996 12

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

FEMININ. SERIA I

1. Știința Buc. (1) 18 17 1 1141: 827 34
2. Rapid Buc. (2) 18 16 2 1198: 803 32
3. Mmeșul Tg. M. (3) 18 12 6 950: 873 24
4. Voința Buc. (4) 18 10 8 1033: 970 20
5. Știința Cluj (6) 18 9 9 908: 890 18
6. Unirea Buc. (7) 18 9 9 1062:1011 18
7. Voința Brașov (5) 18 8 10 890: 976 16
8. Voința Oradea (9) 18 4 14 722: 995 8
9. Voința Tg. Mureș (8) 18 3 15 783:1067 6

10. Crișul Oradea (10) 18 2 16 760:1035 4

SERIA A II -A

1. Progresul Buc. (1) 14 11 3 746:611 22
2. S.S.E. Constanța (3) 14 11 3 781:651 22
3. I.C.F. (2) 14 10 4 843:667 20
4. Olimpia Buc. (4) 14 10 4 684:634 20
5. A.S.A. Cluj (5) 14 5 9 660:749 10
6. C.S.M.S. Iași (6) 14 4 10 740:840 8
7. Știința Timiș. (8) 14 3 11 626:738 6
8. Mătasea Dudești (7) 14 2 12 618:808 4

brăria noastră" nr. 14 pentru ARTJtj 
MUZICA ȘI SPORT.

...Am vizitat de curînd magazinul. 
Aranjat cu grijă, el te invită să po
posești pentru cîteva minute, chiar 
dacă ești grăbit. La loc de cinste, ală
turi de lucrările unor compozitori ce
lebri, clasici și contemporani se află 
cartea sportivă. Standul este destul de 
bogat, cuprinzînd peste 30 de titluri.

Așadar, începutul a fost făcut. Un 
debut f-umos, o promisiune că în viitor 
magazinul va fi îmbogățit cu cele mai 
bune cărți sportive. Așteptăm ca exem
plul teatrului de librării brașovean 
să fie urmat și de altele, să întîlnim 
în tot mai multe orașe magazine de 
acest gen. Iubitorii literaturii sportive 
le așteaptă cu mult interes. Afluența 
mare de cumpărători de la magazinul 
din Brașov pledează pentru aceasta. 
Pe cînd vom avea un asemenea maga
zin și în Capitală ?

A. CONSTANTIN

Dinamo Brașov a cucerit 
„Cupa R.P.R.“ la probe alpine

Schiorii din Brașov și de pe Valea 
Prahovei s-au întrecut sîmbătă și du
minică pe pîrtiile de la Vîrful cu 
Dor, în probele de slalom special și 
slalom uriaș din cadrul etapei a doua 
a „Cupei R.P.R." Trofeul a fost cu
cerit de echipa schiorilor de la Di
namo Brașov, învingătoare de altfel 
și în ediția trecută. Remarcabilă com
portarea schiorilor de la Steagul roșu 
Brașov, care au prezentat un lot omo
gen.

Cursa de slalom uriaș s-a desfășu
rat pe Valea Dorului, pe o zăpadă 
moale, grea, iar cea de slalom spe
cial pe Vîrful cu Dor, pe ninsoare și 
viscol.

Rezultate : SLALOM URIAȘ seniori 
(1.200 m — 40 porți): 1. K. Gohn 
(Dinamo) 56,4; 2. P. Clinei (Carpați) 
56,8; 3. I. Zangor (A.S.A. Brașov) 
57,1; 4. C. Tăbăraș (Carpați) 57,2; 5. 
Gh. Cristoloveanu (Steagul roșu) 
57,6; juniori: 1. V. Brenci (St. roșu) 
62,1; 2. D. Munteanu (St. roșu) 
65,0; 3. D. Apostol (St. roșu) 69.9; 
senioare: 1. Edit Șuteu (A.S.A.) 65.2; 
2. llona Micloș (Dinamo) 66,9; ju
nioare: 1. Gizela Moreș (combinata 
Luceafărul—Știința Brașov) 45.4; 2. 
Rodica Stoian (comb. Luc. — Știința) 
53,2; 3. Geta Moldoveanu (Dinatno) 
53,6; SLALOM SPECIAL seniori: .1. 
N. lovici (St. roșu) 59,3; 2. I. Zangor 
61,7; 3. C. Bălan (A.S.A.) 61.9; 4. 
H. Hannich (Dinamo) 62,5; 5. P. 
Clinei 62,7; juniori: 1. B. Haidu (Di
namo) 71,0; 2. D. Munteanu 72,8; 3. 
D. Apostol 83,2; 4. N. Crețu (Dinamo) 
93,7; senioare: 1. llona Micloș 74,1; 
2. Constanța Măzgăreanu (comb. Luc. 
—Știința) 89,6; junioare: 1. Geta
Moldoveanu 79,2; 2. Mariana Bălan 
(Caraimanul) 80,9; 3. Liliana Focșe- 
neanu (Carpați) 81,2.

Clasament pe echipe: 1. DINAMO 
BRAȘOV 3.970 p; 2. Steagul roșu 
Brașov 5.742 p; 3. Combinata Lucea
fărul — Știința Brașov 6.460. p; 4. 
Carpați Sinaia 6.707 p; 5. Caraimanul 
Bușteni 7.921 p; 6. A.S. Armata Bras 

| șov- 8.015 p.



TOKIO

Munca și gînduri 
pentru J. O. de la Tokio

Pînă la marele start olimpic de la Tokio mai sînt 187 de zile. Pe toate meridianele globului 
se simte acum, mai mult ca aricind, atmosfera intenselor pregătiri.

O întîlnim șl noi pe stadioanele și în sălile de sport din București și dm alte cen
tre ale tării. Sportivii romîni se pregătesc, în această primăvară olimpică, pentru asaltul ' 
decisiv al normelor de selecție în loturile olimpice ale R. P. Romine. Ne-am propus, ca și I 
altă dată, să consemnăm cîteva aspecte din această entuziastă munca de pregătire pentru 
cell mai mare eveniment din viața sportiva internaționala a anului 1964.

• ★ ......... . ...... . ............-|

PORȚILE IOTURILOR OLIMPICE SÎNT LARG DESCHISE!
Iubitorii sportului din țara 

noastră urmăresc cu un interes 
deosebit intensele pregătiri ale 
sportivilor fruntași, ale celor 
care prin valoarea performanțe
lor realizate fac parte din lotu
rile olimpice ale R.P. Romi ne. 
Candidaților olimpici li s-au a- 
dăugat, în ultima vreme, nu
meroși tineri sportivi, cu reale 
posibilități de afirmare, de obți
nere a unor performanțe de va
loare internațională. De fiecare 
dată am notat cu bucurie faptul 
că acești tineri au pășit pe por
țile larg ilesclfse ale loturilor 
olimpice, că alături de sportivii 
eonsa erați și cu ajutorul celor 
mai competente cadre tehnice 
au atins în scurtă vreme un ni
vel de la înălțimea căruia se în
trezărește perspectiva unor re
zultate însemnate, la nivelul 
cerințelor actuale

iută, de pildă, rapida ascen
siune a tinerei seri mere ILEANA

înzecit pentru a justifica încre
derea. Peste cîteva luni, la re
centele campionate mondiale de 
scrimă ale juniorilor, de la Ru- 
dapesta. reni ezentanta R.P. Ro
mine a cucerit medalia de ar
gint f

Cu aceeași timiditate, dur și 
cu aceeași dorință de afirmare a 
pășit porțile lotului olimpic și 
tânăra gimnastă ROZALIA B.4I- 
ZAT din Cluj. Mid ți au crezut 
că — in ciuda evidentului talent

GIUVL4I din Satu-Mare. Re
marcată an iii trecut, tînăru fl»-
retistă a intrat în vederile an-
trenărilor lotului olimpice. Ne
mărturisea ctunrî că a încercat
una din ctde mai mari buc.urii
udo vieții :tale și că va munci

$i a pregătirii sale destul de, 
bune — afirmarea unei tinere 
de 17 ani, într-un sport în care 
experiența contează poate cel 
mai mult, va avea o perspectivă 
mai îndepărtată. Poate că așa 
s-ar fi intim plat, dacă Rozalia 
Raizat s-ar fi culcat pe laurii 
acestui prim succes, dacă ar fi 
crezut că simpla participare la 
antrenamente, alături de Sonia 
lovan și Elena Leuștean-Popes.-' 
cu sînt suficiente pentru a-i 
asigura progresul. Dar n-a făcut 
așa! Raizat a lucrat la sol de 
zece ori mai mult decît o făcea 
înainte. Și tot de atîtea ori, la 
fiecare aparat, în ceasuri de an
trenamente în care fiecare clipă 
a folosit-o cu perseverență 
pentru finisajul atît de dificil al 
exercițiilor. Fata care acum câte
va luni cucerea un loc în lotul 
olimpic se numără astăzi printre 
primele șase gimnaste ale țării.

Fiecare dintre loturile noastre 
olimpice ne poate oferi aceleași 
exemple convingătoare, despre 
largile posibilități de afirmare 
și de progres ale oricărui tînăr 
sportiv talentat, muncitor, dor
nic. să învețe, să se perfecțio
neze.

Așadar, pe porțile larg deschi
se ale loturilor olimpice au pă
șit multe elemente talentate. Se 
cuvine să spunem că meritul 
este și al antrenorilor din dife

DE PRETUTINDENI
atletism. ciclism,
gimnastică, lupte, 

haltere, natație, tir, 
volei (masculin) și, 
in caz câ se va ca-

• Cehoslovacia va 
li reprezentată la J.O. 
la următoarele disci
pline sportive: cano
taj, caiac-canoe, box.

Sezonul internațional al luptă
torilor suedezi va fi inaugurat în 
mal, cu prilejul unui turneu in 
H. D. Germană, Ultima selecție 
înaintea O'impia-dei — cînd va fi

© Cei mai buni înotători francezi s-au antrenat împreună cu îno
tătorii americani ai Universității Southern California. Sprinterul Gottval- 
les a declarat că pregătirea în comun a fost folositoare înotătorilor 
francezi și că cele învățate cu acest prilej vor fi aplicate în pregă
tirile pentru Olimpiadă.

0 Comitetul otimpic al S.U.A. 
a hotărît ca marea majoritate a 
intîlnirilor de selecție pentru al
cătuirea loturilor sportivilor ame
ricani participant la J.O. să aibă 
loc la New } ork cu prilejul ma

© Cunoscutul de- 
ca’lanist sovietic Va
sili Kuznejov a măr
turisit că dorește să

ia startul și la To
kio. .Mă simt încă 
în formă bună pentru 
a candida la o me

• Singura reprezentantă a Afri
cii la turneul de volei este B.A.U. 
Voleibaliștii egipteni se pregătesc 

• Elveția va li reprezentată la Tokio de o delegație numeroasă. 
Este vorba de călăreți, atleți, canotori, luptători (la libere), boxeri,
scrimeri, veliști, gimnașli și cicliști, 
tlon modern și la judo. în ceea ce-i 
tători se pare că aceștia nu vor lua 
manțelor mediocre pe care le dețin.

• Federația australiană de na- 
tație a recurs la o metodă inte
resantă : a obligat pe fiecare 
înotător și înotătoare fruntașă să 
semneze un contract în ce pri
vește respectarea vieții sportive 

Vedere de ansamblu a principalelor construcții sportive din parcul Komazawa din Tokio. Acest 
fiare uriaș se află la 8 kilometri de satul Olimpic,

rite cluburi și asociații, specia
liști care au înțeles că sarcina 
pregătirilor olimpice revine și 
lor, în aceeași măsură în care 
ea revine antrenorilor loturilor 
olimpice.

Muncind cu toată priceperea, 
cu pasiune, cu simț de răspun
dere, antrenorii de gimnastică 
din Cluj, Reșița și Ploiești și-au 
adus o însemnată contribuție la 
pregătirea unor tineri la un 
nivel ridicat, corespunzător ce
rințelor lotului olimpic. Și tot 
datorită unei munci susținute, 
s-au putut afirma tineri boxeri 
din Brăila, cicliști din Ploiești 
și Brașov, scrim eri din Satu- 
Mare, canotori etc.

Dar porțile loturilor olimpice 
sînt și acum larg deschise !... 
Alți tineri și tinere au posibili
tatea de a le trece pragul. Sînt 
așteptați sportivi evidențiați cu 
prilejul diferitelor campionate 
republicane. Sînt așteptați tine
rii pe care, fără îndoială, îi va 
remarca prima ediție a Sparta- 
chiadei republicane.

Cu toate că timpul care ne 
desparte de Jocurile Olimpice 
este destul de scurt, avem con
vingerea că el este totuși seifi- 
cient pentru a oferi elementelor 
talentate posibilitatea de a ob
ține performanțe de valoare, de 
a fi astfel promovate în loturile 
olimpice ale țării noastre.

tilica echipa, la fot
bal. Este posihild 
participarea sportivi
lor cehoslovaci și la 
judo, pentatlon mo
dem și iahting.

definitivat lotul pentru Tokio — 
va avea loc în august cu prilejul 
Jocurilor Baltice care se vor 
desfășura la Malmoe.

nifestațiilor culturale din cadrul 
Expoziției mondiale. Excepție jac 
doar pentatloniștii, care se vor 
întrece în Texas, trăgătorii în 
Georgia și veltștii pe diferite 
lacuri din S.U.A.

dalie olimpică" — a 
declarat sportivul so
vietic.

intens sub conducerea antrenorului 
cehoslovac Frantisek Sliebitz.

Este incertă participarea la penta- 
privește pe halterofili și pe îno- 
startul la Tokio din cauza pertor- 

și obținerii unei forme sportive 
maxime pînă la J.O. In luna 
august înotătorii vor fi cantonați 
in Queensland în orașele Ayr 
(bărbați) și Townsville (femei).

Normele 
de selecție — 
principalul 
obiectiv /

Au trecut lunile de iarnă cînd 
in toate loturile noastre olimpice 
s-a muncit temeinic pentru de- 
săvîrșirea pregătirii fizice multi
laterale. Au Tost luni de acti
vitate intensă, de antrenamente 
minuțioase, pe pîrtiile de schi, 
in tovărășia halterelor și a apa
ratelor de gimnastică etc.

Totul — pentru dezvoltarea 
tortei și a rezistentei generale, 
pentru ca, în zilele de primăva
ră. drumul spre îndeplinirea ce
lui mai important obiectiv — tre
cerea normelor de selecție în 
loturile olimpice — să fioată fi 
parcurs mai ușor, mai sigur, cu 
mai mult succes.

Privirile tuturor sportivilor se 
îndreaptă în aceste zile, așa 
cum este și firesc, cu cea mai 
mare atenjie spre tabelele de 
norme. îndeplinirea lor repetată 
trebuie realizată în acest an de 
toți cei care doresc să se nume
re printre sportivii care vor re
prezenta R.P. Romînă la cea de 
a XVlII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară.

Cum este normal. normele
prevăzute pentru anal 1964 sînt 
mult mai ridicate în comparație 
cu cele ale anului trecut. Unele 
reprezintă noi recorduri ale țării 
la diferite probe. Ținînd seama 
de faptul că cei mai mulți dintre 
sportivii noștri fruntași s-au pre
gătit temeinic, sîntem convinși 
că încă de fa primele concursuri 
oficiale ale noului sezon compe- 

i tițional vom putea consemna 
I succesele obținute în această di

recție.
Ceea ce se cere în mod cu to

tul deosebit, atît sftortivilor și 
antrenorilor din loturile noastre 
olimpice, cît și celor din cluburi 
și asociații sportive, este ca a- 
cest asalt al marilor performan
te să fie desfășurat într-un ritm 
corespunzător etapei de pregăti
re, continuu, în așa fel îneît în 
TOATE sporturile olimpice să 
fie asigurată îndeplinirea repeta
tă a normelor de către un nu
măr cît mai mare de sportivi.

Trebuie subliniată, în plus, 
ACTUALITATEA acestei acțiuni. 
Ne amintim că anul trecut, deși 
la început de sezon, numeroși 
sportivi cum au fost Lia Mano- 
liu, Ștefan Petrescu, Cornel Po
rumb, Lazăr Baroga, Fiți Balaș 
și alții își îndepliniseră normele 
pe 1963, confinuînd apoi munca 
de îmbunătățire a rezultatelor 
realizate. Iată dar NECESITA
TEA de a porni ofensiva indepli-

nirii normelor i MEDIAT, fără 
a aștepta — așa cum au făcut 
anul trecut unii sportivi — sfîr- 
șitul sezonului.

„M-am pregătit și doresc să 
încerc cu toate forțele realizarea 
timpului de 3:54,0 — norma 
olimpică pe anul 1964. la caiac 
simplu", ne-a spus dublul cam
pion mondial Aurel Vernescu 
înir-una din aceste zile cînd la
cul Snagov ii aștepta pe cano
tori la primele antrenamente.

Așa gîndesc, de fapt, majori
tatea sportivilor noștri fruntași. 
Ei sînt dornici să folosească pri
lejul primelor competiții oficiale 
pentru a-și înscrie numele pe lis
ta celor care au mai făcut încă 
un pas — unul din cei mai im
portanți — în drumul spre To
kio.

Dar mai este încă ceva 1 Tre
buie vegheat, cu toată grija, ca 
nu cumva, dintr-un exces de 
„zel" al unor sportivi sau an
trenori, să se încerce, în mod 
forțat, realizarea unor perfor
manțe superioare, în neconcordan
tă cu sarcinile etapei și ale pla
nului de pregătire, cu obiecti
vele intermediare.

Condițiile optime de pregătire 
asigurate tuturor sportivilor noș
tri, sprijinul deosebit acordai 
candidajilor olimpici pentru a-i 
ajuta să-și desăvîrșească măies
tria sportivă, să-și ridice con
siderabil nivelul performanțelor, 
se cer răsplătite prin rezultate 
superioare. Intre acestea, aștep
tăm în primul rînd pe acelea 
care corespund normelor olim
pice ale anului 1964, norme pe 
care <tn mare număr de sftor- 
tivi fruntași au toate posibili
tățile să le realizeze, să le re
pete, să le depășească 1

DRUMUL TORTEI OLIMPICE
Un moment solemn in cadrul 

festivității de deschidere a celei 
de a XVIII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară de Ia Tokio îl 
va constitui aprinderea flăcării 
olimpice pe Stadionul Național.

In baza unei vechi tradiții, 
torța olimpică va fi aprinsă di
rect .de la lumina soarelui în 
localitatea Olimpia, din Grecia, 
străvechea gazdă a anticelor O- 
limpiade.

Inițial a existat propunerea ca 
torța olimpică să fie purtată ca 
o ștafetă uriașă, de un rr.are nu
măr dc alergători. în acest sens, 
în 1961, o echipă specială a stu
diat, la fața locului, posibilitățile 
de transport. Dar acest proiect 
era imposibil de pus în practică 
datorită dificultăților de ordin

De ce ?...
...luptătorul Ștefan TampaS 

ruia i s-au oferit largi posibili
tăți de afirmare în lotul olim
pic, n-a înțeles să participe cu 
toată seriozitatea la munca de 
pregătire, manifestînd nepăsare 
față de sarcinile antrenamentu
lui ? Măsura privind înlocuirea 
lui din lotul olimpic cu un alt 
luptător care știe să prețuiască 
așa cum trebuie încrederea acor
dată și să muncească cu toată 
rivna este binevenită.

... unii sportivi fruntași, căro
ra le sînt bine cunoscute influ
ențele negative ale tutunului a- 
supra performanțelor, continuă să 
fumeze în ciudă indicațiilor și 
mai ales a... angajamentelor 
luate? Este vorba de scrimerul 
Ion Drîmbă care, in treacăt fie 
spus, a declarat că nu se poate 
abține, și de atletul Mihai Cal- 
nicov, care mai fumează pe la 
„colțuri". Să mai reamintim oare 
că aceasta înseamnă. în primul 
rînd, lipsă de vofrfță, de care 
orice sportiv fruntaș are atît de 
multă nevoie ?

... boxerul Florea Pătrașcu a 
avut o comportare nesatisfăcă
toare cu ocazia primelor reuni
uni desfășurate în acest an ? 
Regimul de viață pe care-1 duce 
este oare cel mai indicat pen
tru un tînăr sportiv care are toa
te motivele să aspire la un loc 
de frunte în întrecerea olimpică 
de la Tokio ?

... evidența jurnalului de antre
nament nu este ținută cu stric
tețe de către toți sportivii lotu
rilor noastre olimpice ? Se cu
vine să evidențiem modul în 
care se îngrijesc de completarea 
zilnică a acestui jurnal sportivii 
fruntași Iolanda Balaș, Iosif 
Sîrbu, Lia Manotiu etc. Exem
plul acestora trebuie să-i stimu
leze și pe ceilalți sportivi.

geografic, a cheltuielilor foarte 
mari cît și a faptului că ar Ii 
fost nevoie de cîteva zeci de mii 
de sportivi care să participe la 
această ștafetă fără precedent.

In această situație s-a ajuns 
la cea de a doua soluție, a 
transportării cu avionul a torței 
olimpice. Călătoria, de pesie 
20 000 de kilometri, va începe cu 
50 de zile înaintea inaugurării 
Jocurilor. Traseul torței olimpice 
trece prin majoritatea capitalelor 
țărilor asiatice. Avionul va face 
escale în fiecare din aceste o- 
rașe, unde Comitetele Olimpice 
naționale vor organiza scurte 
festivități.

După călătoria aeriană, torța 
olimpică va fi purtată ca șta
fetă pe teritoriul Japoniei.

Mai multe întrebări adresate de 
cititorii ziarului nostru ne-au su
gerat ideea ii’flnî „supliment* 
olimpic al „Poștei magazin", pe 
care îl inauguram astăzi.

Elevul P. GEORGESCU din 
Ploiești ne-a întrebat „care sini 
cele mai depărtate baze sportive 
de la Tokio". Față de „satul 
olimpic" unde, de fapt, se găsesc 
cele mai... apropiate (sala de hal
tere și gimnastică, bazinul de 
înot și polo) recordul distanței 
îl deține terenul de la Karuizawa 
(145 km) unde vor avea loc 
întrecerile probei complete de că
lărie. Urmează. în ordine: lacul 
Sagmi (55 km) căre va găzdui 
concursurile de caiac și canoe, 
golful Enoshima (52.9 km) pe 
care se vor desfășura regatele de 
îahting și traseu! de ciclism fond 
de la Hachioji (44.4 km).

ANA CIOBANU din București 
dorește să știe dacă în „calcu
lele" organizatorilor și ale spor
tivilor au fost prevăzute... zile de 
ploaie, pentru că astfel de „ad
versari" neașteptați s-au ivit și 
la J.O. de la Roma. Ia Helsinki, 
dar mai ales la Londra.

Răspunsul care vă interesează 
l-am p-ăsit în Buletinul oficial al 
Comitetului Olimpic Japonez. 
Prognoza timpului pentru luna 
octombrie 1964 a fost făcută pe 
baza studierii situației atmosferi
ce. din perioada respectivă, din 
ultimii... 75 de ani. Se prevede 
astfel că zilele ploioase vor îi la 
începutul lunii octombrie, în pri
mele două zile ale Jocurilor și o 
ploaie trecătoare la data de’ 16 
și 17 octombrie. Se mai așteaptă 
însă o ploaie de... recorduri!

iLIE RADUCĂNEANU din 
Cluj, ne întreabă dacă tradiționa
lul program’olimpic al întreceri
lor de atletism va suferi sau nu, 
la Tokio, vreo modificare.

Da. Pe marele Stadion Național 
se va desfășura, pentru prima 
oară, cursa de 400 m și întrece
rea de pentatlon (femei). Cu a- 
ceastă ocazie vor fi stabilite și 
recordurile olimpice ale acestor 
jprobe.



5 penaltiuri ratate în categoria B!J
Ceea ce a marcat etapa disputată duminică în categoria B, a fost înfringerea liderilor: Poiana Cîmpina a 

pierdut la București în fața Științei, iar C.F.R. Timișoara, clasată pe primul loc în seria a Jl-a a părăsit 
terenul clin Cluj învinsă la scor de ultima clasată, C S.M. Clții-J Doar cîmpinenii își mai păstrează locul de 

frunte din clasament, dar la golaveraj, talonați îndeaproape de C.F.R. Pașcani și Metalul Tîrgoviște. In 
seria a Il-a, prin înfringerea suferită la Cluj, C.F.R. Timișoara a pasat șefia Minerului Baia Mare.

In general, jocurile etapei a 16-a au fost de calitate bună, cu toate că unele dintre ele au fost influențate de 
starea proastă a terenurilor, desfundate din cauza ploii. Trebuie evidențiate partidele Minerul Lupeni — Jnd. Sîrmei 
C. Tiirzii, Știința București — Poiana Cîmpina, Dinamo Bacău — Ceahlăul P. Neamț, Minerul Baia Mare — Jiul 
Petrila. Tractorul Brașov — Știința Galați.

Trebuie să notăm însă și faptul că liniile de înaintare ale unui număr mare de echipe au o comportare 
slabă, „strălucind" prin ineficacitate. Printre acestea : Flacăra Moreni, Chimia Făgăraș, C.F.R. Pașcani, Știința 
Galați, Unirea Rm. Vîlcea, A.S. Cugir, Minerul Lupeni, C.F.R. Timișoara.

Unui ochi atent nu-1 poate scăpa, de pildă, numărul extrem de mare de lovituri de la 11 m ratate. în 
etapa de duminică, din cele șase penaltiuri acordate, doar unul singur a fost transformat (autor: jucătorul Pop de Ia 
Tractorul Brașov), celelalte cinci fiind ratate (Bontaș—Flacăra Moreni, Cărare—Minerul Lupeni, Sardi—Mureșul,
Văcaru—C.S.M. Sibiu. Baban—A.S. Cugir) ! Este îngrijorătoare lipsa de atenție pe care — așa cum reiese 
din exemplele de mai sus — o arată antrenorii echipelor din categoria B exersării acestor lovituri. Și, tot în legă- 

mai notăm un ultim fapt; cele șase penaltiuri acordate de arbitri în această etapă 
GAZDELOR < A fost doar o simplă... întîmplare ?

Ceea ce a marcat et 
pierdut la București 
Iprpntil rlin f'ltii tnvtti

tură cu loviturile de la 11 m, să 
au fost TOATE ÎN FAVOAREA

SERIA I

FLACARA MORF.Nl—METALUL 
ȚJRGOV1ȘTE (0-0). Flacăra a domi- 
lat majoritatea timpului, dar n-a pu- 
lut ciștiga din cauza înaintării care

construit nici o fază periculoasă. Au
torii golurilor: Pană (min. 3) și Pop 
(nun. 75 din 11 m). Arbitrul I. Cîm- 
peanu—Cluj a condus satisfăcător. (V. 
Secăreanu-coresp.).

UNIREA RM. VILCEA—FORESTA

V

La aj șaselea penalii, te rog, ține direcția asta I

Selecționata categoriei A 
evoluează mii ne la Sarajevo 
Continuîndu-și programul 

tire în vederea celor două
selecționata olimpică a R.P. Bulgaria,

de pregă- 
partide cu

Meciuri amicale

șii săi nu pierdeau ocazii bune de gol. 
Printre altele, putem aminti ratarea 
unei lovituri de 11 m. (Văcarti 
în n:in. 61). Realizatorii celor trei 
goluri : Chercitt (min. 36) și Văcarii 
(min. 46 și 47). S-au remarcat: Nacu, 
Flichis, Văcaru și Bîscă de la gazde, 
respectiv M. Adam, Dulgheru și Sza- 
kacs de la Flamura 
(1. lonescu-coresp.).

roșie Oradea.

ARIEȘUL TURDA 
SATU-MARE (2—0). 
minat cu autoritate in prima repriză 
cînd, de altfel, au și marcat cele două 
puncte. Arieșul, mulțumit de rezultat, 
n-a mai insistat în partea a doua a 
întîlniriî și astfel jocul s-a echilibrat. 
Au marcat: Pirvu (min. 6) și Găbu- 
dean (15). S-au evidențiat: Găbudean, 
Husar și Zăhan de la Arieșul, precum 
și Gavrila, Naghi și Lupan de la 

arbitrajul lui 
(I. Pataki-

— A. S. M. D. 
Gazdele au do-

A.S.M.D.Satu-Mare. Bun, 
C. Denghel (Ploiești), 
coresp.).

A. S. CUGIR — GAZ 
DIAȘ (0—0). Terenul

C.S.M.S. IAȘI—RAPID 3—3 (1—0). 
Joc de bun nivel tehnic. în prima re
priză ieșenii au manifestat o ușoară 
superioritate și au reușit să înscrie 
un gol prin Milea. După pauză, ini
țiativa trece de partea oaspeților ale 
căror acțiuni, frumos desfășurate, sînt 
deseori aplaudate de public. Ca ur
mare a jocului bun prestat, feroviarii 
vor marca trei goluri prin Codrean», 
Kraus și Oblemenco, în timp ce gaz
dele vor înscrie doar de două ori, 
prin Voica (ultimul gol în min. 90). 
Au jucat echipele : C.S.M.S. : Faur — 

V. Popescu, Moțoc, Vornicu, Deleanu 
— Matei, Humă — Pop, Guperman, 
Voica, Milea. Rapid : Ojoe — Lupescu, 
Motroc, C. Dan, Macri — Jamaischi 
(Dinu), Dinu (Langa) —- Năsturescu, 
Ozon (Oblemenco), Kraus, Codreanu. 
(E. Ursu și D. Onucu —■ coresp.).

PETROLUL — DINAMO BUCU
REȘTI 0—1 (0—0). Ploieștenii au ali- 

înniat o formație cu toți titularii, 
timp ce dinamoviștii au introdus în 
echipă numeroase rezerve. Cu toate a- 
cestea victoria a revenit oaspeților care 
au acționat cu mai multă convingere. 
Unicul gol al partidei 
de Frățilă în min. 
coresp.).

a fost înscris
54. (Șt. lonescu —

fotbaliștii romîni vor întîlni miercuri 
la Sarajevo (R.S.F. Iugoslavia) selec
ționata orașului, alcătuită din jucători 
de la echipele locale Zelcsniciar și 
Sarajevo, clasate pe locurile 5 și, resi 
pectiv, 4 în campionatul iugoslav.

în vederea acestui meci, echipat 
noastră a părăsit Capitala luni dimii 
nea/a.

(In lapt din tribună
în timpul celei de a doua repri

ze a întilnirii Siderurgistul Galați— 
Știința Cluj, în tribuna 1 s-a petre
cut un fapt care merită să fie con
semnat.

La un moment dat, un „suporter" 
al gălățenilor, enervat că favoriții 
săi nu reușesc să modifice- scorul, 
că clujenii... joacă bine, că arbi
trul Ritter... conduce competent, a 
aruncat cu o sticlă spre terenul de 
joc. Gestul său a produs stupoare 
atît pe teren, unde cele două echi
pe își disputau întîietatea intr-o 
notă de perfectă sportivitate, cit și 
în tribune, printre spectatorii gălă- 
țeni, care aplaudaseră deseori pe 
oaspeți pentru frumoasa lor evo
luție. întreaga tribună l-a dezapro
bat pe cel în cauză. Iar spectato
rii care stăteau în preajma 
l-au invitat să părăsească 
nul. Cîțiva dintre ei l-au 
chiar pînă la poartă...

Această reacție sănătoasă
comportarea huliganică a unui ase
menea „suporter" ni s-a părut și 
mai pozitivă prin faptul că ea a 
fost spontană, evidențiind existența 
unei opinii de masă juste printre 
spectatorii din această localitate. Am 
consemnat faptul și avem numai 
cuvinte de laudă pentru tinerii și 
vîrstnicii care, renunțînd la cîteva 
din fazele jocului, au procedat ime
diat la evacuarea din incinta sta
dionului a acestui „Niță Scandal".

lui 
stadio- 
condus

față de

a comportat slab. Tn plus, Bontaș 
F) a ratat o lovitură dc la 11 m 
nin. 25) trăgînd în brațele portaru- 
li. Metalul s-a apărat bine și a con- 
aatacat de multe ori periculos prin 
ovin și Mureșan. A condus foarte 
ne C. Petrea-București. (Gh. Ilinca- 
>rcsp.)

DINAMO BACAU—CEAHLĂUL
IATRA NEAMȚ (3-0). A plouat 
t timpul jocului dar spectatorii nu 
1 avut ce regreta. în special în pri
de 45 de minute s-a prestat un 
fbal de calitate, în care vioara întîi 
r fost dinamoviștii. Ei au demonstrat 
că o dată că... pot juca și bine. Dina- 
o a construit multe acțiuni frnmoa- 
, trei dintre ele soldate cu goluri. 
1 înscris: Public (min. 10), Gram 
lin. 18), Eftimie (min. 26). Oaspe- 

au muncit mult, dar nu au putut 
:ce de apărarea ermetică a echipei 
:ale. A arbitrat bine E. Martin—Bucu
rii. (1. lancu și Gh. Dalban-coresp.)

CHIMIA FAGARAȘ—ȘTIINȚA CRA- 
VA (1—1). După o repriză echili- 
ftă în care Știința a luat conduce- 
i prin golul marcat de Onea (min. 
), Chimia se avîntă la atac, forțînd 
alarea, în cea de a doua parte a 
țiului. Golul egalizator a căzut însă 
abia în min. 85, fiind înscris de 
«niță 1. De remarcat forma deose- 
ă a lui Papuc, portarul oaspeților. 
. Stoiciu și Tr. Lancea-coresp.)

FĂLTICENI (2—1). Deși a terminat 
învingătoare. Unirea nu a practicat un 
fotbal de calitate. Foresta s-a apărat 
în cea mai mare parte a jocului, con- 
traatacînd rareori. Au înscris: Oltan 
(Foresta) în min. 18, Marin (Unirea) 
în min. 29 și Mihăilescu (Unirea) în 
min. 34. A arbitrat bine G. Popovici- 
București. (I. Predișor-coresp.).

METAN ME- 
desfundat a 

constituit un obstacol serios, în buna 
desfășurare a jocului. Totuși nu se 
poate trece cu vederea faptul că jucă
torii formației gazde au jucat slab, 
că au greșit mereu în finalizarea ac
țiunilor. Faptul că din cele 17 șuturi 
Sa poanta madieșenilor — 
o lovitură de la 11 m — nu 
tat nici un gol, trebuie să 
gîndit fotbaliștilor din Cugir. 
trat bine N. Mogoroașe — 
(Al. Vilceanu-coresp.).

ARBITRI ROMÎNI PESTE HOTARE

SERIA A l!-A

C.S.M. CLUJ — C.F.R. TIMIȘOA
RA (3—0). Surpriza etapei a 16-a a 
furnizat-o formația clujeană, care a 
dispus la scor de fruntașa seriei. Clu
jenii au fost tot timpul superiori și 
scorul putea lua proporții și mai mari 
dacă înaintașii nu ratau o serie de o- 
cazii de gol. Timișorenii au prestat 
un joc slab, punînd accent pe apăra
re, care, precum se vede, nu a fost 
de loc la înălțime... Golurile 
Iui Lungii (min. 14), Stanciu 
Nicoruț (90). (V. Morea și 
i/orna-coresp.).

aparțin 
(86) ’și 
N. To-

inclusiv 
a rezul- 
dea de 
A arbi- 
Craiova.

3.F.R. PAȘCANI—METALUL BU- 
IREȘTI (1—0). Un joc aprig dispu- 
. Feroviarii au obținut victoria abia 
4 minute înainte de sfîrșit, înscri- 

prin Horvath. Aceasta în ciuda 
tului că ei au dominat o mare 
ie din fimp (raport de cornere: 
0 pentru C.F.R.). Deschiderea Seo
ul a întîrziat, atît din cauza por- 
îlui bucureștean Niculescu, care a 
rat foarte bine, cît și a ineficaciiă- 
atacanților echipei locale. Astfel, 

Pa-nait și Rozorea s-au aflat în min. 
71, 75 și 82 singuri cu portarul în 

i și au ratat. Arbitrul Gh. Ștefă- 
cu-Vișeu a condus inegal, ignorînd 
:a avantajului în repriza a doua.

Enea-coresp.)

MINERUL LUPENI — INDUSTRIA 
SÎRMEI CIMP. TURZII (2—1). Cele 
două echipe au practicat un fotbal 
bun, spectaculos. Gazdele au avut mai 
mult elan în acțiunile lor și au com
binat frumos în terenul advers. Mine
rul a ratat cîteva ocazii clare de gol, 
printre care și un 11 m. (Cărare — 
min. 50). De remarcat jocul bun al 
portarului oaspe — Popuță. Golurile 
au fost înscrise de: Drăgoi (min. 19), 
Cotroază (min. 36) și, respectiv, Sas 
(min. 23). A arbitrat cu scăpări Al. 
Ene — Craiova. (1. Ciortea-coresp.).

MUREȘUL TGV MUREȘ — C.S.M. 
REȘIȚA (0—0). Joc de factură tehni
că scăzută. Ambele formații au urmă
rit rezultatul. Sardi (Mureșul) nu a 
reușit să transforme o lovitură de pe
deapsă în min. 20. A arbitrat bine 
M. Vasiliu (Ploiești). (I. Păuș-co- 
resp. rog.).

RACTORUL BRAȘOV—ȘTIINȚA 
LĂȚI (2—0). Cu toate că în cele 
de minute de joc ploaia nu a con- 
t, meciul a plăcut datorită specia
lității lui. Inițiativa a aparținut 
:torului care a tras mai mult la 
rtă și a reușit să cîștige pe merit, 
lenții s-au prezentat bine pregătiți 
ipărare, dar linia lor de atac nu a

C.S.M. SIBIU — FLAMURA ROȘIE 
ORADEA (3—0). Amatorii de fotbal 
din Sibiu au plecat satisfăcuți de pe 
stadion: echipa lor favorită a prestat 
un joc de calitate și a cîștigat la o 
diferență apreciabilă. C.S.M. a fost net 
superioară adversarei sale — raport 
de corncre 14—1 — și puica ciștiga 
la un scor și mai sever decă înainta-

«Joi arbitri 
în eadnal 
sînt Petre

Duminică 
romîni au 
campionatului grec. Aceștia 
Sotir-Mediaș și Zaharia Drăghici-Con- 
stanța, care au fost invitați de fede
rația de specialitate din Grecia.

De asemenea, federația de fotbal din 
R.P. Bulgaria a solicitat un arbitru 
romîn pentru a conduce la data de 18 
aprilie un joc din campionatul cate
goriei A. ,

5 aprilie alți 
condus meciuri

P. VALENTIN

Start într-una din „seriile" de sprint concursului de selecție

INITIATIVE..,

Mulți chemați, puțini aleși!
Peste 350 de tineri atleți au partici

pat la concursul de primăvară al Șco
lilor sportive de elevi, desfășurat pe 
stadionul Tineretului din Oradea. Dar, 
cu cîteva excepții, rezultatele înre
gistrate nu s-au ridicat la nivelul aștep
tărilor.

Un nou record de sală
în cadrul unui concurs desfășurat du

minică la Brașov maestra sportului 
ANA SALAGEAN (Dinamo Br.) a co
rectat, pentru a treia oară în 1964 re
cordul republican pe teren acoperit în 
proba de aruncarea greutății. Ea a ob
ținut: 15,40 m. Cele șase aruncări ale 
sale au măsurat: 14,86 m—15,37 m— 
15,21 m—15.40 m—15,39 m— 15,28. m. 
(C. GRUIA, coresp. regional).

In afara citorva atleți de la S.S.E. 
din Oradea, Cluj, Ploiești și Brașov, re
prezentanții celorlalte școli din Arad. 
Baia Mare, Beiuș, Craiova, Hunedoara. 
Reșița, Tg. Mureș au obținut cifre foarte 
modeste, arătînd — în mod evident — 
lipsurile care există In activitatea aces
tor școli. I.a 100 m fete a fost înre
gistrat ... 15,0 sec, la lungime au fost 
notate și sărituri de 3,57 m, iar la 80 
mg... 19.0 sec. Sînt numai cîteva exem 
ple, în măsură să determine o serioasă 
analiză a rezultatelor obținute în acest 
concurs, pentru că cifrele înregistrate, 
mai ales în probele de aruncări, arată 
că selecția s-a făcut în pripă sau la in- 
tîmplare, că pregătirea celor mai mulți 
dintre concurenți a lăsat de dorit.

Ca în fiecare an, pe toate terenurile 
sportive din str. dr. Staicovici se 
desfășoară zilnic o intensă activitate de 
pregătire sau competițională. Dar, mai 
mult ca oricînd, reține acum atenția 
prezența numeroșilor tineri și copii 
dornici să-i ajungă pe atleții frun
tași. Este, așadar, vorba de o frumoasă 
acțiune de... primăvară pe care clubul 
sportiv Progresul — ca și multe alte 
cluburi din Capitală și din restul țării —■ 
a luat-o în scopul dezvoltării activității- 
atletice. In dorința de a aduce pe pis- 
ta de atletism cît mai mulți copii ta-' 
lentați, clubul Progresul a desfășurat 
a susținută muncă de popularizare a 
acestui sport, a colaborat intens cu 
profesorii de educație fizică din cadrul 
raionului și, în același timp, s-a în- 
grijit să asigure micilor atleți toate 
posibilitățile de pregătire.

Este, desigur, remarcabil enfuzias-
mul și pasiunea cu care mulți profe- 
sori de educație fizică — printre care 
trebuie amintiți tovarășii Bucur, Ro- 
dica Predințeanu, Paula Rădulescu și 
I. Mîrșanu — care, la primele con
cursuri de selecție, au prezentat un 
mare număr de elevi. Un aport deose- 
bit l-au adus la selecționarea și, apoi,- 
la pregătirea micilor atleți antrenorul 
Nicolae Gurău și prof. Angela Filip.

Pentru a asigura tuturor copiilor po- 
sibilitatea de a participa la aceste con*  
cursuri, pista de atletism a fost... ilti- 
minată, întrecerile prelungindu-se ast- 
fel pînă seara tîrziu.

De pe acum inițiativa clubului spor- 
tiv Progresul a oferit prilejul consemn 
nării unor rezultate bune. Iată cîteva: 
Sanda Diaconescu și Elena Lupașcu: 
7,5 la 50 m plat; Magdalena Mocani» 
1,25 m la înălțime, A. Costiniu 1,40 
la aceeași probă...

Să reținem că este vorba de copii 
care n-au împlinit încă 14 ani și care 
și-au făcut debutul atlefic în aceste 
zile de primăvară.

LILIANA GRUIA, coresp.
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Duminică începe returul campionatului
începe la 18 aprilie. Iată rezultatele: 
Cauciucul Onesti-Textiia Sf. Gheorghe 
25—15 (10—8), Petrolul Ploiești — 
Moldova ' ' — -■ -
Petrolul 
Moldova 
Moldova 
Petrolul 
cerită de Cauciucul Onești. De subli
niat atitudinea nesportivă a jucători
lor echipei Moldova Iași, care au vo
ciferat pe teren și s-au apostrofat în
tre ei. (Al. Andronescu, coresp.).

La Aeroclubul central

De duminică va începe activitatea competițională în aer liber. în cen- 
frtil atenției se află jocurile returului campionatului categoriei A, care stîr- 
nesc interes mai ales prin lupta care se va da pentru cucerirea primelor 
două locuri în cele două serii masculine și feminine. Reamintim programul 
primei etape :

MASCULIN, Seria I : Știința Galați—CSMS Iași, Dinamo București— 
Dinamo Bacău, Raf. Teleajen—Rapid Buc., Tractorul Brașov—Steaua Buc. 
Seria II : Tehnometal Tim.—Dinamo Brașov, Voința Sibiu—Voința Sighi
șoara. Stiinta Tg. Mures—CSM Reșița, Știința Tim.—Știința Petroșeni.

FEMININ, Seria I : Rapid Buc.—SSE Ploiești, Știința Buc.—Tractorul 
Brașov. Faianța Sigh.—Progresul Buc., Rulmentul Brașov—Confecția Buc. 
Seria II : Electromagnetica Buc.—CSM Sibiu. Știința Cluj—Mureșul Tg. Mu
reș, SSE Petroșeni—Constructorul Tim., Știința Tim.—Banatul Tim.
Iată cîteva amănunte în legătură cu 

pregătirile unor echipe.
• In cadrul pregătirilor lor pentru 

returul campionatului, echipele Dinamo 
.Bacău și C.S.M.S. lași au susținut 
două întîlniri de verificare. în prima, 
disputată la Bacău, dinamoviștii au 
obținut victoria cu 23—18 (8—8), 
după un joc în care au fost superiori 
în finalizări (FI. Simion, elev, coresp. 
voi.). Revanșa acestei partide a avut 
loc la lași. Și de data aceasta, vic
toria a revenit echipei din Bacău, dar 
la o dilerentă mai mare: 22—14 
(10—5). In timp ce gazdele s-au 
prezentat slab, dinamoviștii au dove
dit o bună pregătire. S-au remarcat: 
Mirea, Stanciu, Martini, Bauer, Schnei-

der (D), Bedo, Tăbacaru (CSMS). 
(A. Scăunaș și E. Ursu, coresp.).

• înainte de a lua parte la „Cupa 
orașului București4*,  echipa Rafinăria 
Teleajen a susținut, în cadrul pregăti
rilor pentru campionat, două partide 
cu Tractorul Brașov și Dinamo Bra
șov. în ambele jocuri, Rafinăria a 
ieșit învingătoare: cu 24—16 (11—4) 
și,' respectiv, 31—22 (îft 3 reprize). 
Majoritatea jucătorilor au arătat o for
mă bună. (A. Cristea, coresp.).

• Recent, consiliul orășenesc UCFS 
Onești a organizat „Cupa orașului 
Onești**,  care a oferit celor 4 echipe 
participante posibilitatea de a-și ve
rifica stadiul de pregătire în vederea 
campionatului de calificare care va

Start in sezonul de zbor

1®
Au început întrecerile oficiale

După cîteva concursuri de verificare, 
cicliștii bucureșteni au luat startul în 
primele campionate republicane ale anu
lui 1964. Astfel, sîmbătă și duminică.ei 
și-au disputat întîietatea în faza orășe
nească a campionatelor de fond și con
tratimp individual.

Cursa contra-cronometru desfășurată 
sîmbătă după-amiază pe un vînt puter
nic. între bornele kilometrice 13—28 de 
pe sos. București—Oltenița a fost domi
nată de tinerii cicliști. Dozîndu-și mai 
rațional efortuL. tînărul rutier Emil Rusu 
a reușit să-i depășească pe Gh. Bă
dără, care conducea la jumătatea cursei, 
N. Niculescu, C. Baciu și alții. Cla
sament final : 1. E. Rusu
46:55 (30 km); 2. Gh Bădără 
47:46; 3. Fr. Ghera (Steaua) 
C. Ciocan (Dinamo) 48:51; 5. FI. 
(Voința) 49,27; 6. Gh. Radu
49:37.

Nici duminică vremea nu a . 
cicliștii. Cei 36 de seniori care au luat 
startul, de la km 7 de pe șos. București- 
Ploiești (varianta Buftea), în proba de 
100 km din cadrul campionatului de 
fond, au avut de înfruntat un vînt 
și mai puternic ca sîmbătă. Cu toate 
acestea, alergătorii nu s-au menajat, nu 
au stat la... „cutie” și chiar de la ple
care am asistat la cîteva atacuri specta
culoase inițiate de S. Ariton, N. Niculescu, 
C. Baciu șa., dar anihilate de grosul 
plutonului. După 12 km de la start se 
produce însă evadarea decisivă : Gh. 
Bădără „țîșnește“, I. Cosma îi prinde 
plasa, iar în urmărirea lor pornesc de
ciși E, Rusu, C. Ciocan și N, Grigore. 
înțelegîndu-se bine la trenă, aceștia vor

(Dinamo) 
(Dinamo) 
48,44; 4.
Cristescu 
(Olimpia)

ținut cu

rula împreună pînă la sosire. Demarajul 
Aste cîștigat de I. Cosma (Dinamo), mar
cat cu 2h44:47; urmat în același timp, 
de E. Rusu. Gh. Bădără, C. Ciocan

învingătorii >în celelalte probe : juniori 
cat, I (15 km contra-cronometru indi
vidual) — I. Ghitea (Olimpia) 25:02; 
juniori cat. a Il-a (10 km) — V. Dia- 
conescu (S.S.E. nr. 1) 16:55; juniori cat. 
I (40 km cu plecare în bloc) — R. Ca- 
lagiu (Voința) lh09:36; juniori cat. a 
U-a (25 km) — F. Novac (Steaua) 48:48; 
semicurse (16 km) — M. Cristea (Vo
ința) 34:53; biciclete de turism (8 km) 
— C. Apostolescu (Steaua) 19:28,

ACTE DE INCORECTITUDINE

După cum am arătat mai sus, cicliștii 
au avut duminică un adversar de ne
înduplecat, vîntul, care a fragmentat 
plutonul chiar după primii kilometri de 
la plecare. Astfel, pe șosea întîlneai, la 
distanțe apreciabile, grupulețe de cite 6, 
5 sau mai puțini alergători. Pe doi dintre 
cicliști i-am zărit în spatele unui au
tocamion. Cînd ne-am apropiat de ei 
i-am identif icat ; Alex. Arsen.e (Steaua) 
era... remorcat, iar C. Porumb (Dinamo) 
pedala în plasa autocamionului. Ei au 
continuat să folosească mulți kilometri 
ace^t mijloc necinstit de a concura. Acte 
de incorectitudine au mai comis dina- 
movistui Ion Cosma și juniorul C. Ieru- 
gan, ceea ce le-a adus eliminarea din 
concursul de sîmbătă. Antrenorii și con
ducerile cluburilor nu trebuie să treacă 
cu vederea comportarea alergătorilor 
susmenționați, care au dovedit că sînt 
certați cu disciplina.

In primele zile:
• Primele zile pentru depunerea bile

telor cîștigătoare la SPORTEXPRES— 
trimestrul 1/1964 au adus și pe cei 
dinții deținători ai marilor premii, 
AUTOTURISMELE. In săptămâna cate 
a urmat tragerii s-au și anunțat NOUA 
CLȘT1GATORI DE AUTOTURISME. 
Este o cifră provizorie fiindcă termenul 
pentru depunerea biletelor cîștigătoare 
în obiecte este 13 mai a. c.

lată lista primilor nouă ciștigători 
de autoturisme la SPORTEXPRES t

— P.
— 1.
— B.
— M.
— N.
— D.
— G.
— F. 

ta (reg.
— G. PATRAȘCU din Deva.
Reamintim că biletele cîștigătoare în 

obiecte (în afara celor premiate cu 
autoturisme care se depun personal 
la Direcția generală Loto-Pronosport) 
se expediază numai prin scrisoare cu 
vaioare declarată pe adresa Direcției 
generale Loto-Pronosport, cal. Victo
riei 9, București. De ieri, la casele ra
ionale C.E.C. și agențiile proprii C.E.C 
din mediul rural și urban a început 
și piața ciștigurilor în bani la SPORT- 
EXPRES-trimestrul 1/1964 care se e- 
fectuează la prezentarea biletului cîș- 
tigător.

• La concursul PRONOEXPRES de 
rniine 8 aprilie mai puteți depune bule
tinele numai astăzi.

• Iată programul concursului PRO
NOSPORT de duminică 12 aprilie :

POPESCU — București, 
ALTMAYER din Timișoara, 
DOLAK din Sibiu, 
IONESCU din Ploiești, 
ZA1S din Oltenița, 
BELEUȚĂ din București, 
MAFIEI din Bacău, 
DARABAN din corn. A4arghi-

Crișana),

Iași 15—13 (5—8), Textila— 
21—16 (8—5), Cauciucul — 

23—14 (13—5), Textila — 
19—9 (13—1) și Cauciucul— 

19—9 (8—7). Cupa a fost cu-

Tn sfîrșit, în văzduh au apărut pri
mii nori cumulus — semnul curentilor 
ascendenți de primăvară — și o dată 
cu ei, deasupra aerodromului Clinceni 
s-au ridicat primii „pescăruși". Plano- 
riștii aeroclubului central „Aurel Vlai- 
cu“ și-au început activitatea de zbor.

Atenția planoriștilor aeroclubului 
central este îndreptată asupra partici
pării la etapa I a campionatului re
publican și a Spartachiadei republi
cane, care se va încheia la 15 mai.

La 1 iunie va începe etapa a Il-a, car 
va constitui un criteriu de selecție pen 
tru finala campionatului republican ; 
a Spartachiadei republicane.

Și în cadrul detașamentului de pr 
rașutism s-a dat startul în noul sezo 
de activitate. După o temeinică pre 
găiire teoretică și fizică, la sol, a 
început salturile din aeronavă.

„Cupa Dinamo*  a revenit trăgătorilor de la Steaua
După prima zi de concurs din cadrul 

„Cupei Dinamo“, se întrevedeau rezul
tate promițătoare. în ultimele două 
zile de întreceri însă, pe fețele concu- 
renților se citea amărăciunea. Și a- 
veau motive serioase. Cînd au pășit 
pe standurile de tragere erau hotă- 
rîți să aibă o comportare cît mai bună, 
să-și verifice stadiul de pregătire și să 
tragă concluziile corespunzătoare. Și au 
dovedit acest lucru în prima zi. Vre
mea le-a fost însă apoi potrivnică. 
Vîntul foarte puternic și în rafale i-a 
stînjenit serios, i-a enervat chiar, și 
rezultatele slabe care s-au obținut nu 
le-au permis nici lor și nu ne permit 
nici nouă să facem aprecieri din care 
să rezulte gradul de pregătire. Men
ționăm totuși performanțele înregis
trate de I. Sîrbu la armă liberă 40 
focuri culcat, M. Roșea la pistol vi
teză, L. Giușcă și V. Atanasiu la pistol 
calibru mare, Elena Nistor la 
liberă 3x30 focuri junioare etc.

Din motivele arătate mai sus, 
de sheet nu s-a putut desfășura 
rece talerele erau deviate de pe traiec
torie.

Rezultate : pistol viteză : 1. M. Roșea 
(Dinamo) 536 p ; 2. St. Petrescu (Di
namo) 585 p ; 3. M. Dumitriu (Steaua) 
585 p. Pe echipe : 1. Dinamo 2320 p ;
2. Steaua 2299 p ; 3. Olimpia 2268 p. 
Pistol calibru mare : 1. L. Giușcă (Ști
ința) 584 p record R.P.R. egalat ; 2. 
V. Atanasiu (Steaua) 582 p ; 3. G. 
Maghiar (Dinamo) 572 p. Armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri junioare, po
ziția culcat, pe echipe: 1. Steaua 845 
p ; 2. Olimpia 838 p ; 3. Știința 829 p. 
Poziția în genunchi: 1. Mariana An
tonescu (Știința) 280 p ; 2. Elena Nis
tor (Steaua) 267 p ; 3. Maria Cristea 
(Cetatea Giwrgiu) 266 p. Pe echipe : 
1. Știința 790 p ; 2. Olimpia 776 p ;
3. Steaua 762 p. Poziția în picioare : 
1. Elena Nistor 260 p ; 2. Gabriela

Ranghelovici (Știința) 252 p ; 3. Ma
riana Antonescu 235 p. Pe echipe : 1. 
Știința 713 p ; 2. Steaua 693 p ; 3. 
Olimpia 644 p. Pe trei poziții : 1. Ele
na Nistor 811 p ; 2. Mariana Antones
cu 793 p ; 3. Maria Cristea 788 p. Pe 
echipe : 1. Știința 2332 p ; 2. Steaua 
2300 p ; 3. Olimpia 2258 p. Armă li
beră calibru redus 3x40 focuri seniori, 
poziția culcat, pe echipe : 1. Steaua 
1564 p ; 2. Știința 1538 p ; 3. Olimpia 
1538 p. Poziția în genunchi: 1. T. 
Ciulu (Steaua) 386 p ; 2. I. Sîrbu 
(Steaua) 385 p ; 3. N. Rotaru (Steaua) 
384 p. Pe echipe : 1. Steaua 1543 p ;
2. Știința 1499 p ; 3. Olimpia 1481 p.
Poziția în picioare : 1. I. Olărescu
(Știința) 359 p ; 2. N. Rotaru 355 p ;
3. I. Sîrbu 348 p. Pe echipe : 1. Steaua 
1383 p ; 2. Știința 1359 p ; 3. Olimpia 
1326 p. Pe trei poziții: 1. N. Rotaru

1128 p ; 2. I. Sîrbu 1827 p ; 3. T. Ciul 
1122 p. Pe echipe : 1. Steaua 4181 p 
2. Știința 4396 p ; 3. Olimpia 4345 j 
Armă liberă, calibru redus 3x30 focur 
juniori: 1. D. Becea (Știința) 785 p 
2. T. Ciselschi (Steaua) 771 p ; 3, 
Olteamu (Dinamo) 769 p. Pe echipe 
1, Dinamo 2272 p ; 2. Steagul re. 
Brașov 2226 p ; 3. Știința 2211 p 
senioare : 1. Ioana Soare (Știința) 8( 
p ; 2. Eda Baia (Știința) 808 p ; 
Margareta Enache (Steaua) 799 p. Z 
echipe : 1. Știința 2405 p ; 2. Steal 
2374 p ; 3. Olimpia 2343 p.

Clasament general pe echipe : 
Steaua 38 p ; 2. Știința 42 p ; 3. Olin 
pia 70 p ; 4. Dinamo 73 p ; 5. Steagi 
roșu Brașov 89 p ; 6. Metalul 103 p 
7. Petrolul Ploiești 109 p. <

V. GODESCU

armă

nouă autoturisme
H. 

in. 
IV.

I. Petrolul — Rapid (cat. A), 
Știința Cluj—Progresul (cat. A) 
UT.A.—Steagul roșu (cat. A). 
Știința Timișoara — Farul 

(cat. A)
Steaua—Siderurgistul (cat. A) . . Q[șUl (caț A)

V.
VI. C.S.M.S. Iași ~ Crișul (cat. A)

VII. Dinamo Buc.—Dinamo Pitești
(cat. A),

VIII. Arieșul — Ind. Sîrmei C. T.
(cat. B),

IX. C.S.M. Reșița—Minerul B. Mare
(cat. B.),

X. FI. roșie Oradea — C. F. R. 
Tim. (cat. B.),

XI. Foresta Fălticeni—Met. Tîrgo- 
vișțe (cat. B.). 

XII. Știința Craiova — Știinta
(cat. B.).

Buc.

spe-
5 a-

Repetăm rezultatele concursului 
cial PRONOSPORT de duminică 
prilie, întrucît s-a strecurat o greșeală 
în rezultatele publicate luni 6 aprilie s

I. Flac. Moreni—Met. Tîrgoviște 
II. CSM Cluj—CFR Timișoara

III. Mureșul—CSM Reșița
IV. “ ---------- - - -
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI. ________
XII. Spăl—Torino

Tragerea cupoanelor cîștigătoare 
concursul special de mai sus va avea 
loc duminică 12 aprilie a. c. la Sibiu.

II. CSM Cluj—CFR~ Timișoara
Min. Lupeni—Ind. S.C. Turzii 
Bari—Sampdoria 
Catania—Lazio 
Genoa—Mantova 
J uventus—Milan
Lanerossi—Bologna 
Mod en a—Atalanta 
Roma—Fiorentina

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
Nr. 14 din 1 aprilie 1964

Categoria I 4 variante a 31 275 lei,
Categoria a Ii-a 13 variante a 4 808 
lei, Categoria a II I-a 88.9 variante a

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

proba 
deoa-

obĂWtură

la Sportexpres
757 lei. Categoria a IV-a 351,6 variante 
a 246 lei, Categoria a V-a 1 528,2 va
riante a 56 lei, Categoria a Vl-a 
5 502,8 variante a 21 lei.

Premiile de categoria I au fost cîș- 
tigate de participanții: Soare Vasile 
din Brașov cu 6 din 6 care primește, 
în plus, premii în obiecte de 5.000 
lei, Ciucaș Cornel din Beșicherul Mic, 
Fedoreac Alexandru din Sibiu și Vi- 
neze Alexandru din Cluj.

O producție a studioului „Lenfilm
Cu Evgheni Matveev, Via Artmane, A. Papanov



GIMNASTICA

După patru etape Concursul republican al elevilor sportivi
Jocurile de duminică au prilejuit, în 

onfinuarc, întreceri echilibrate, de un 
un nivel tehnic. Cea de a patra etapă 
campionatului republican a clarificat 

entru moment și problema liderului, 
igalitatea din derbiul de la București, 
intre Dinamo și Steaua, a înlesnit 
iriviței Roșii ocuparea primului loc, 
upă victoria realizată în compania 
îrlădenilor.
' După cele trei puncte realizate în 
îeciul cu Ancora Galați, studenții 
lujeni au mai „urcat**  două locuri în 
lasanlent, ceea ce — sperăm —• va 
țimula această formație in partidele 
iitoare. Un salt destul de important 
a făcut și Gloria care deși n-a reușit 
ecît un rezultat de egalitate, a trecut 
e pe locul 11 pe locul 8.
Așteptăm ceva mai mult de la stu- 

enții din Petroșeni, o echipă ale cărei 
osibilități sînt, fără îndoială, mai 
lari decît cele arătate pînă acum.

JC FRUMOS SI VICTORIE NETA 
LA CLUJ

. Grivița Roșie 4400 8Ș:24 12

. Dinamo 4310 75:12 11
!. Steaua 4310 60:12 11
. Progresul 4 3 1 0 26: 9 11
. Unirea 4211 24:28 9
. Știința Cluj 4202 27:72 8
. C.S.M.Ș. Iași 4112 15:24 7

Gloria 4022 23:39 6
... Știința Timișoara 4 1 0 3 24:82 6
. Rulmentul Eîrlad 4013 6:23 5
. Ancora Galați 4 0 1 3 21:45 5
. Știința Petroșeni 4 0 1 3 6:23 5

n completarea cronicii etapei

nilor. Victoria realizată la un scor 
concludent: 21—9 (6—3) a fost ob
ținută după un joc frumos, desfășurat 
intr-un ritm susținut, în ciuda dificul
tăților ridicate de terenul desfundat de 
ploaie. Au înscris: Căliman (încerca
re), Gherasim (lovitură de pedeapsă), 
Baba (încercare transformată de Ghe
rasim), Pop Horea (încercare trans
formată de Gherasim) și Baba (încer
care transformată de Gherasim). pentru 
Clujeni ; Caranga (două încercări) și 
Stoica (lovitură de picior căzută) pen
tru Ancora. (1. Brățan, coresp.).
STUDENȚII DIN PETROȘENI AU 

DOMINAT, DAR...
PETROȘENI (prin telefon). Intîlni- 

rea dintre Știința. Petroșeni și forma
ția bucureșteană Gloria s-a încheiat 
cu scorul de 0—0. Studenții au evoluat 
sub posibilități. Ei au dominat, dar 
steril, fără să insiste pentru finaliza
rea acțiunilor. Gloria s»a remarcat in 
special prin jocul bun al apărării. (N. 
Tăutu, coresp.)

In sfîrșit, progresul tinerilor gimnast! începe să se „vadă".,.

CLUJ (prin telefon). Știința a oferit 
iporterilor săi multe satisfacții în 
rtida disputată în compania gălățe-

3.000 DE SPECTATORI LA BIRLAD
BI READ (prin telefon). Peste 3000 

de spectatori au urmărit cu mult in
teres partida Rulmentul—Gfivița Ro
șie, încheiată cu victoria meritată a 
bucureștenilor (11—3), Rulmentul are 
meritul de a fi jucat cu multă voință în 
fața unui adversar valoros, bine pre
gătit. Au marcat: Țibuleac (2 încer
cări), Moraru (încercare transformată 
de Țibuleac) pentru Grivița Roșie și 
Călin (lovitură de pedeapsă) pentru 
gazde. (E. Solomon, coresp.).

Fază din jocul Dinamo — Steaua (9—9)
Foto : V. Bageao

nnmiN, NU yfi DĂM TERENUL!..."
Duminică, pe terenul Metalul din a- 
opierea orașului Pitești TREBUIA să 
bă loc meciul dintre echipa locală și 
(.ruj Constanța. Afișele anunțaseră din 
np acest important joc din campio
nul de calificare și amatorii de rugbi 
iu grăbit să-și ocupe Imurile iu 
bună. Erau prezente si gazdele. Pe- 
Mut Pitești, și oaspeții, Farul Cons- 
nța. Si totuși, meciul nu a avut loc. 
ceasta pentru că activiștii consiliului 
ociației Metalul au... interzis desfășu- 
rea meciului. „Nu vă dăm terenul ’ 
tem dispoziții ’ ?” — a fost singurul 
• răspuns la toate insistențele depuse 
ntru ea meciul să se poată desfășura. 
Jucătorii de la Petro'ui s-au întors 
a să, cei de la Farul la... Constanța, 
ini cheltuiți degeaba, timp irosit. Cine 
spunde ?

Foarte recent, ziarul nostru a publicat 
un material semnat de doi specialiști, 
prof. N. Pâdureanu și ing. D. Popescu. 
în care a fost pe larg dezbătută proble
ma terenurilor de rugbi, a creării con
dițiilor necesare pentru ca echipele de 
rugbi să se poată pregăti în mod co- 
reșpunzător. Așa au înțeles, oare, să 
răspundă activiștii de la „Metalut*  ? 
După cele intîmplate duminică dimi
neața, credem că problema terenurilor 
de rugbi continuă să nu găsească în
țelegerea cuvenită la această asociație 
sportivă.

Este necesar ea atîț consiliul regional 
UCFS Argeș, cît și federația de specia
litate să ia măsurile necesare pentru 
ca asemenea situații să nu se mai repete.

S VOLEI

Rîndul de SUB, de la StînSa - Chirifă Lucia (șc. 35 Buc.), Mihaiuc Petre (șc. 35 Buc.), Șerbănescu Sabina (fc. 35 
Puc;)’P^l.es,:u /lct°r/s.c( i Goluți), Ciobanii Ion (șc. 2 Rm. Vilcea). Rîndul de jos: Duțan Aneta (șc. 2 Iași), 
Barbălata C-tm (șc. 2 Iași), Benea Marcel (șc. 4 Timișoara), Marinescu Adriana (șc. 35 Buc.), Fiasta Ecaterina (șc. 
8 Cluj)

Mai mult decît edițiile precedente, 
concursul republican de gimnastică al 
școlilor medii cu program special de 
educație fizică ne-a convins ce izvor 
nesecat de cadre există in aceste in
stituții de învățămînt. Tinerii gimnast! 
din Brașov, Iași, Galați, București, 

Timișoara, Tg. Mureș, Rimnicu Vilcea 
ca și din celelalte orașe in care fiin
țează școli medii cu program special 
de educație fizică s-au impus aten
ției generale aproape la toate catego
riile, mai ales prin ținută, prin bună 
pregătire.

Nota caracteristică a concursului la 
care ne referim — desfășurat simbătă 
și duminică in sala Dinamo din Ca
pitală — a constituit-o creșterea va
lorică a gimnaștilor. Comportarea băe- 
ților — prilej de permanentă critică 
pină nu de mult — a surprins plăcut, 
de data aceasta prin felul în care au 
fost însușite o serie de elemente de 
mare dificultate și, în general, prin 
grija pentru perfecționarea forței și a 
mobilității. Aceasta confirmă că profe
sorii de educație fizică din școli, spri
jiniți mai activ' de către secțiunile 
de invățămînt și organele UCFS, au 
început să-și îndrepte atenția și spre 
tinerii gimnaști. stimulindu-le pasiunea 
pentru această frumoasă și utilă ra
mură sportivă, indrummdu-i și nete- 
zindu-le calea către primele perfor
manțe. Despre elevii de la „35“, se 
poate spune că au confirmat așteptă' 
rile muncind bine, cu aceeași perseve
rență (dovadă și locul I și pe echipe 
și la individual compus, în toate pro
bele). Este de relevat — totodată — 
saltul vertiginos spre calitate realizat 
de elevii din Brașov, Timișoara, lași 
și Galați. De asemenea, pe cale de a-și 
recîștiga tradiția se afla și gimnaștii 
din Rimnicu Vilcea.

Cu mici excepții. Ielele s-au prezentat 
bine. Una din excepții: „căderile" in 
serie. Ia sărituri, ale maestrelor. Exer
sat puțin, sprijinul plutitor la nivelul 
umerilor a constituit un serios handi
cap pentru multe protagoniste. In 
principal este de reținut performanța 
elevelor din Brașov și Galați, care 
s-au situat pe primele locuri in cla
samentul general, înaintea gimnaste
lor din București, pînă acum imbata
bile. In fine, apreciem că revenirea la 
Școala medie 4 din Timișoara a pro
fesoarei Silvia Mihăilescu va fi de 
un bun augur pentru gimnastica șco
lară bănățeană...

T. STAMA

Rezultate tehnice. Fete. Categoria 
maestre; 1. Lucia Chiriță (Buc.) 71,80 
p ; 2. Marta Caroli (Tg. M.) 64,40 p; 
3. Natalia Radulescu (Galați) 63.50 
p. 4. Suzana Handler (Tmș) 61,75 
p; 5 Cornelia Sav (Tmș) 61.15 p. Cat 
junioare II: 1. Sabina Șerbănescu ( Buc) 
36,55; 2. Cristina Ungureanu (Buc) 
35.95 ; 3 Maria Aîăcîcăsan (Cluj) 
34,20; 4. Iulia Albert (Cluj) 33,90; 
5. Suzana Horvat (Tg, AL) 33,60 ; 6. 
Ridica Secoșan (Tmș) 33.55. Cat. ju
nioare I: 1. Adriana Marinescu (Buc) 
52,00; 2. Rodica Ghiulea (Buc.) 51,60; 
3. Stela Ilieș (Cluj) 51,20; 4. Gec ■ 
geta Vineă (Cluj) 50,70; 5. Ecaterina 
Nasta (Cluj) 49,95; 6. Maria Macovei 
(Iași) 47,10. Categoria senioare 1: 1. 
Viorica Moglan (Bv) 73.20; 2. Ga
briela Loghin (Buc) 71,25; 3. ATaria- 
na Popescu (Galați) 79,80; 4. Corne
lia Marcu (Bv) 70.65; 5. Irina Dui- 
cu (Bv) 68.85; 6. Rodica Știrbu (Buc.) 
68,40. Clasament general: 1. Brașov 
— 346,15 (antrenpare, prof. Ileana 
Diacon eseu); 2. Galați — 325.65 (prof. 
Drăguța Manoiescu); 3. București —

văzuți de Neagu Rădilescu

321.65 (prof. Barbara Dumitrescu, 
George Chiose și St. Hărgălaș) ; 4.
Cluj — 278,65 (prof. Zina Boros și 
Anka Bindea) ; 5. Tg. Mures — 276,55 
(prof. Fr. Marcos); 6. Iași — 251.23 
(prof. Doina Feurdeanu). Băieți. Cate
goria seniori II : 1. P. Potcovarii (Buc) 
92,30; 2. P. Mihaiuc (Buc) 91,70; 3, 
E. Dogarii (Bv.) 89,50; 4. M. Cișma.ș 
(Bv) 86,75; 5. C. Istrate (Rm V) 
86.75 ; 6. P. Rosenfeld (Tmș) 86,65. Cat. 
seniori I : 1. C. Harisis (Buc) 107.40; 
2. N. Berha (Buc) 106,25; 3. M. Be
nea (Tmș) 105,00 ; 4. T. Blaj (Bv) 
104.25; 5. C. Barbălata (Iași) 101,20; 
6. C. Șelaru (Tmș) 95,40 Cat. juniori 
II : 1. Ad. Stoica (Buc) 56,90; 2. Ad. 
Farcaș (Tg. M) 55,45; 3. C. Duicu 
(Bv.) 55,35. 4. L. Weiss (Tmș) 54,20;
5. D.. Marinescu (Rtn.V) 54,05; 6. 1.
Stan (RmV) 53,95. Cat. juniori I; 1. 
G. Cailide (Buc.) 74,10; 2. I. Ciobanu 
(RmV) 71,70; 3. I. Fotolescu (RmV) 
71,00; 4. T. Sigheti (Tmș) 70,90; 5. 
R. Moșneguțu (Iași) 70,40; 6. Ad. 
Ene (Galați) 70,3Q. Clasament gene
rat: 1. București — 484,65 (antrenor, 
prof. St. Hărgălaș); 2, Brașov —
450,90 (prof. N. Sebeșanu); 3. Timi
șoara — 448,75 (prof. L. Herțog) i 
4. Iași —375,10 (prof. N. Otăeru); 5. 
Galați — 374,60 (prof. Ad. Marian) 1
6. Rîmnicu Vilcea — 369,35 (prof-
E. Prodescu).

„Cupa 
primăverii"

Constructorul Brăila, noul lider în seria a doua, la băieți
încă o etapă consumată în „Cupa R.P.R.**  și din nou remarcăm cele două formații ale clubului Rapid 

București, care continuă să rămînă neînvinse. , .
Multe dintre partidele din etapa de duminică s-au situat la un nivel bun. Ne referim — de pildă la

meciurile masculine de la Brașov, Ploiești și mai ales la cea dintre Minerul Bihor și Rapid, iar la fete la eel de 
la Sibiu. Trebuie evidențiată victoria constăntencelor. asupra Științei Cluj într-un meci, disputat pe parcursul 
a cinci seturi. La Brașov, Tractorul —deși a jucat fără Fieraru, Szocs și Bărbuță, a reușit totuși In final, după 
115 minute de joc să învingă formația Steaua.

Feminin

Huite victorii categorice (din nouă început să se certe. Vida și mai ales 
finiri, șase, s-aii încheiat eu scorul

3—0) in seria a doua, masculin 
feminin. Clasamentul echipelor

loaște de la o etapă la alta impor- 
ite modificări. Cu trei etape Înainte 
sfîrșitul returului nu mai puțin de 

;e echipe candidează cu șanse spo- 
: pentru ocuparea primelor două 
uri și, deci, pentru promovare. Tre- 
e remarcată ascensiunea formațiilor 
nstructorul Brăila și Știința Brașov, 
-a prima evoluție în Capitală, echi- 
Tnainte Timișoara a lăsat o iinpre- 
bună. Ă prezentat o formație oino- 

îă ai cărei jucători au luptat mult 
itru fiecare minge. Ei au reușit să 
ige o partidă ce părea pierdută, 
ă de Olimpia (de la care au co- 
puns doar Claici și luga), iitnișore- 
au avut o calitate care i-a ajutat 
remonteze: disciplina pe teren. De 
formația înainte ar putea învăța ju- 
>rii Olimpiei în această privință, 
pă două seturi cîștigate, ca urma- 
a unui joc bun, bucureștenii au

Wolf, au demonstrat că stau destul de 
slab cu educația. Primul n-a mat vrut 
să reintre pe teren, fiindcă fusese 
schimbat de conducătorul jocului, iar 
Wolf, supărîndu-se, a plecat la vestiar 
părăsindu-și echipa în plină desfășu
rare a setului trei. Am semnalat de 
nenumărate ori lipsa de disciplină a 
unor jucători din formația bucureștea
nă și totuși măsuri nu s-au luat. 
Conducerea clubului Olimpia are da
toria să se ocupe mai mult de echipa 
de volei. Comportarea de duminică 
a jucătorilor Vida și Wolf nu face 
cinste clubului și pe bună dreptate ne 
întrebăm pînă cînd vor fi tolerate a- 
semenea atitudini ?

★
La fete se pare că lucrurile s-au 

cam limpezit. Voința M. Ciuc a 
pierdut la Deva, iar Partizanul roșu 
și Metalul, cîșțiglnd, și-au consolidat 
pozițiile fruntașe.

Rezultatele etapei. MASCULIN : O- 
limpia—înainte Timișoara 2—3 (15—9,

15—13, 8—15, 12—15, 6—15). Dinamo 
Suceava—Stiinta Brasov 2—3 (Îl — 
15, 17—15,’ 11 —15, 15—13, 9—15), Mi
nerul B. Mare—Știința’Petroșeni'3—0 
(9, 13, 6), Constructorul Brăila—Efec- 
troputere Craiova 3—0 (II, 9, 6.) Ind. 
Sîrmei — C.S.AA. Cluj 3-0 (8.7.5,) ; 
FEAA1N1N; Progresul Țirgoviște— 
Metalul Buc. 0—3 (14, 14. 0), Voința 
Buc—Penicilina 3—0 (7,8,8,), C.F.R. 
Timișoara—Partizanul roșu Brașov 
0—3 (1 3, 2), Corvinul Deva—Voin
ța M. Ciuc 3—1 (15—9, 14—16, 15— 
12, 15—4).

clasamente
„Cupa R. P, R.”, masculin

1. Rapid București 8 8 0 24: 5 16
2. Tractorul Brașov 8 7 1 23:10 15
3. Dinamo București 8 6 2 21:11 14
4. Minerul Bihor 9 4 5 17:19 13
5. Știința Timișoara 8 4 4 19:16 12
6—7. Progresul Buc, 8 4 4 17:17 12
6—7 Petrolul Ploiești 8 4 4 15:15 12
8. C.S.M.Ș, Iași 9 3 6 15:21 12
9. Știința Cluj 8 3 5 12:19 11

10. Steaua București 8 2 6 13:21 10
11. Știința Galați 8 2 fr 11:19 10
12. Farul Constanța 8 2 6 8:22 10

1. C.S.M. Sibiu
2. Rapid București
3. C.P. București
4. Știința Cluj
5. Dinamo București
6. Farul Constanța
7. Știința București
8. C.S.M Cluj
&. ” ‘ “ *

10.
Voința Craiova 
Progresul București

1
7
5
5
5
4
3
2
1
1

15
14
13
13
12
12
11
11
10

9

Seria a Il-a, masculin

1. Constructorul Brăila 15 9 6 34:24 24
2. Știința Petroșeni 15 9 6 32:23 24
3. Știința Brașov 15 8 7 31:28 23
4. Ind. Sîrmei C. Turzii 15 8 7 36:24 23
5. Minerul B, Mare 15 8 7 27:26 23
6. C.S.M. Cluj 15 8 7 28:30 23
7. Electroputfcre Cr. 5 7 8 27:29 22
8. înainte Timișoara 15 7 8 27:30 22
9. Olimpia București 15 6 9 28:33 21

10. Dinamo Suceava 15 5 10 22:35 20

Feminin

1. Partizanul r. Brașov 13 11 2 36:15 24
2. Metalul București 13 10 3 32:14 23
3. Voința M, Ciue 13 9 4 31:21 22
4. Corvinul Deva 13 5 8 21:28 18
5. Progresul TîrgovLște 13 5 8 21:29 18
6. Penicilina Iași 13 5 8 20:19 J8
7. Voința București 13 4 9 22:29 17
8. C.F.R. Timișoara 13 3 10 16:34 16

— Rezultatul meciului Penicilina lași—
Voința M. Ciuc a fost omologat cu sco
rul de 3—0 în favoarea echipei Penici
lina,

Peste 100 de studenți și sttidenU 
din Capitală au participat la întrecerile 
de gimnastică dotate cu „Cupa primă- 
verii**.  Acest oonctirs a constituit xj ve
rificare utilă înaintea campionatelor 
universitare. O comportare -frumoasă 
au avut sportivii! Mariana Jîteă. Eu
genia Lupan, Sfela Dragomir, Gheza 
Coșa, (Institutul Politehnic), Maria 
Poteraș, Gheorghe Roman. Stelian 
Jolfvinschi. Ion Lazăr, Ion Carapelru 
(Universitatea), Domnița Spirea (Ar
hitectură). Teodor Dona (I.M.F.). Eu
gen Stoian, Neagu Grosu (l.S.E ).

REZULTATE PE ECHIPE: FETE, 
cat. a HI-a: 1. Institutul Politehnic 
179,05 p; 2. Arhitectura 175,30 p; 3. 
Universitatea 173.55 p; cat. a Il-a: 1. 
Universitatea 173,70 p; 2. Institutul 
Politehnic 172.15 p; 3. EALF. 158,70 
p. BĂIEȚI, cat. a IlI-a: 1. Institutul 
Politehnic 266,40 p; 2. l.S.E. 263,30 p; 
3. Universitatea 261,55 p; cat. a Il-a: 
1. Universitatea 262,20 p; 2. Institutul 
Politehnic 254,65 p; 3. Institutul de 
Construcții 253,05 p



Verificări utile 
ale boxerilor 
din lotul 
olimpic B

HUNEDOARA (prin telefon).
Componenții lotului olimpic B au mai 

susținut încă două meciuri în cadrul 
turneului de la Hunedoara, în compa
nia unor pugiliști fruntași din țara 

^invitați de federația de specialitate să 
participe la întreceri.

ț Iată rezultatele înregistrate vineri:
< Intr-un mecf foarte disputat, în ca

drul categoriei pană, N. Moldovan (lot) 
și A. Verdeș (Buc.) au terminat la e- 
galitate. C. Cruda (lot) și-a făcut un 
debut frumos la o categ.rie superioară 
(pană), învingînd la puncte pe Al. 

fGoanță (Craiova). Cat. muscă : P.
Covaliov (lot) b.ab. rep. a 11-a pe
I. Cizmarii (Hunedoara), St. Ispas 
(Buc.) m.n. C. Alacdoei (Buc.); cat. 
semitișoară; Gh. Anton (Buc.) într-un 
meci confuz, a terminat la egalitate 
cu I. Pătruț (Buc.). Cat. ușoară AI. 
Jonescu (Buc.) b.ab. I 1. llodoșan 
(Reșița); -cat. semimijlocie : Gh. Vlad 
(Buc.) bip. I. Safciu (Hunedoara), 1. 
Covaci (lot) b.p. T. Popescu (Hune
doara); cat. mijlocie mică: N Pa- 
raschiv (Buc.) m.n. I. Pițigoi (Buc.), 
Gr. Enache (Brăila) b.p. V. Neagu 
(Constanța).

Ultima gală, la care a participat 
lotul olimpic, a reunit în jurul ringu
lui din sala Siderurgistul din localitate 
peste 2 500 de spectatori. Publicul a 
fost satisfăcut de calitatea meciurilor. 
La aceasta au contribuit atît boxerii 
din lotul olimpic cit și restul pugiliș- 
tilor.

Cel mai pasionant meci l-au furnizat 
„penele" din lotul olimpic C. Crudu și 
N. Moldovan. Ei au făcut o reușită 
demonstrație de scrimă pugilistică, 
meciul terminîndu-se la egalitate. în 
cadrul categoriei muscă, D. Davidescu 
(lot) l a învins la puncte pe St. Ispas 
(Buc.). Cat pană : Al. Goanță (Craio
va) și A. Verdeș (Buc.), într-un meci 
.presărat cu lovituri puternice, au ter
minat la egalitate.

In cadrul categoriei semitișoară Al. 
Băloiu (Buc.) l-a învins — discutabil 
— la puncte pe I. Pătruț (Buc.). In 
cadrul aceleiași categorii, 1. V.ișinescii 
(lot) a obținut cu dificultate un meci 
egal în fața lui Gh. Anton (București). 
Categoria ușoară : I. Dinu (lot), deși 
dezavantajat de alonja adversarului său 
AI. lonescu (Buc.), a practicat un box 

'clar și a învins la puncte.
La categoria semitișoară : E. Dănilă 

(Buc.) și Gh. Vlad (Buc.) au terminat 
la egalitate o partidă care a plăcut 
datorită boxului frumos practicat de 
ambii sportivi. La categoria mijlocie 
ușoară, V. Badea (lot) și I. Olteanu 
(Buc.), după o luptă pasionantă, au 
terminat la egalitate. In cadrul ace
leiași categorii Gr. Enache (Brăila) 
l-a învins la puncte pe N. Paraschio 
(Buc.).

La categoria mijlocie: M. Mariuțan 
(lot), după o luptă confuză, a reușit 
să-l învingă la puncte pe E. Ghibu 
(Buc.).

. Ultimul meci al turneului s-a dispu
tat în cadrul categoriei grea între 
Al. Gheorghioni (Buc.) și Th. Basarab 
(lot). Boxînd variat și în continuă o- 
fensivă, Gheorghioni a obținut victoria 
Ia puncte. Publicul hunedorean a răs
plătit cu vii aplauze pe boxerul 
Gheorghioni care a reprezentat cu 
cinste în multe intîlniri orașul Hune- 
doa ra.

ALBU VO1CU, 
coresp.

Ecouri ale finalei
(Urinare din pag. 1)

victoria băieților, acesta a fost triumful 
următor al prietenilor noștri, sportivii 
romîni“.

Un alt ziar, „Ujsz6“, scrie sub 
titlul : „Seria succeselor sportivilor ro- 
mini continuă* * — următoarele : „în 
stilul lor caracteristic, romînii au cu
cerit și „Cupa campionilor europeni",

Suedezul Lundquist a cîștigat turneul 
internațional de la San Remo. In fi
nală, Lundquist l-a învins cu 11—9. 
6—1, 6—4 pe italianul Nicola Pietran- 
geli. Proba de dublu a revenit austra
lienilor Hewitt—Stole, care au întrecut 
cu/6—3, 1—6, 6—4, 6—3 pe danezii 
Ulrich—Leschely. La femei, primul loc 
a fost ocupat de Helga Sturn (R.F.G.).

• O surpriză a fost înregistrată în 
finala turneului internațional de la Aix 
en Provence. Francezul Pierre Darmon 
a reușit să-l învingă cu 6—4, 6—2, 
6—1 pe australianul Martin Mulligan.

«NMWIONAIiA J
Finiș in turneul de șah de la Bordeaux

Fl. Gheorghiu pe locul V —VII
In ultima zi a turneului internațio

nal de șah de la Bordeaux s-au pro
dus modificări importante în clasa
ment. Maestrul maghiar G. Forintos, 
care mai avea de terminat o partidă 
întreruptă din runda precedentă, _ a 
acumulat un punct prețios, reușind 
astfel să-l egaleze pe liderul de pină 
atunci, Tringov. Prin aceasta, întîl- 
nirile Forintos—Gheorghiu, Matanovici 
—Tringov și Darga—Clarke, progra
mate prin tragere la sorți in ultima 
rundă, au căpătat un caracter decisiv 
în lupta pentru primul loc. Rezultatele 
lor n-au reușit însă să stabilească 
un singur învingător al turneului. In
tr-adevăr, Florin Gheorghiu a respins 
toate încercările lui Forintos de a lua 
inițiativa și la trecerea în final par
tida a fost declarată remiză. In 
schimb, mai slab în apărare s-a do
vedit Tringov, învins de Matanovici. 
Cum Darga a cîștigat și el, primele 
trei locuri sînt împărțite la egalitate 
de trei cpncurenți.

Iată, de altfel, clasamentul final: 
1—3. Forintos (R.P. Ungară), Mata
novici (R.S.F. Iugoslavia) și Darga 
(R.F. Germană) 7 puncte din 10 po
sibile; 4. Tringov (R. P. Bulgaria) 6'/2 
p; 5-7 GHEORGHIU (R. P. Romînă),

ECHIPELE ITALIENE FRUNTAȘE. 
ÎNVINGĂTOARE

în etapa de duminică a campiona
tului italian, cele trei echipe fruntașe 
au obținut noi victorii prețioase : Mi
lan a cîștigat la Torino în fața for
mației Juventus, cu 2—1, prin golu
rile marcate de Amarildo ; Internazio- 
nale a învins la scor (4—0) pe teren 
propriu, pe Messina, în timp ce Bolog
na a cîștigat la Vicenza meciul cu La- 
nerossi, cu scorul de 3—1, după ce 
la pauză gazdele conduceau cu 1—0. 
Celelalte rezultate : Roma — Fioren
tina 1—1, Catania — Lazio 1—0, Mo
dena — Atalanta 1—0, Genoa —— Man- 
tova 1—0, Bari — Sampdoria 2—1, 
Torino -— Spăl 1—0. în clasament con
duce Internazionale cu 43 p., urmată 
de Milan cu 42 p. și Bologna cu 39 
p. După cum se vede, lupta pentru 
primul loc este pasionantă, cu atît mai 
mult cil cit Bologna are un meci res
tant (pe care probabil îl va cîștiga, 
cu Spăl).

STEAUA ROȘIE BELGRAD 
DIN NOU LIDER

Prin victoria obținută duminică la 
Sarajevo, cu 3—2, Steaua roșie Bel
grad a trecut în fruntea clasamentu
lui, avînd 26 p, cu un punct mai mult 
decît Dinamo Zagreb și cu două mai 
mult decît O.F.K. Beograd. Cîteva re
zultate ale etapei de duminică : Novi- 
sad — Radnicki Niș 2—0, Hajduk 
Split — Vardar Skoplje 2—1, Velej 
Mostar — Treșnevka 1—0, O.F.K. Beo
grad — Rjeka 2—2.

ST. ETIENNE ȘI MONACO 
LA EGALITATE DE PUNCTE

Fruntașa campionatului francez, St. 
Etienne, a 'fost învinsă duminică Ia 
Lens cu 4—2, fiind acum egalată de 
Monaco, care a cîștigat duminică cu 
3—0 meciul cu Valenciennes. Deci, în 
următoarele șase etape, vom asista la 
un duel pasionant între aceste două 
formații, cărora li se adaugă și echipa 
Lens, care are numai era 2 puncte mai 
puțin decît primele două. Rezultatele 
etapei : Rouen — Nice 3—0, Stade 
Francais — Rennes 4—2, Angers — 
Sedan 1—0 ; Nîmes — Strasbourg 
1—1, Reims—Nantes 1—1, Bordeaux — 
Toulouse 1—1 (meciul Lyon — Racing 
a fost amînat). Clasament : Monaco și

de la Bratislava
Rapiditatea, vigoarea și, mai ales, vo
ința de luptă, combinată cu o tehnică 
deosebită — iată armele principale ale 
echipei Rapid și ale handbalului ro
mînesc. Bravo, romînilor !“,

în comentariile asupra finalei este 
subliniat faptul că în actuala ediție, la 
care au participat campioanele a 13 
țări, Rapid a susținut 7 meciuri, din 
care a cîștigat 6, iar J.F. Hălsingor 5, 
pierzînd două.

Bilek (R. P. Ungară) și Gereben 
(Izrael) 6 p; 8—9 O'Kelly (Belgia) 
și Măriei (R.S.F. Iugoslavia) 5*/ 2 p; 
10—12. Thiellement, Mazzotii și Ro
land (toți Franța) 5 p; 13 — 15. 
Clarke (Anglia), Roos și Bergrosser 
(ambii Franța) 4 */ 2 p etc.

ÎNAINTEA CAMPIONATULUI
MONDIAL FEMININ DE BASCHET

După cuin s-a mai anunțat, la mij
locul lunii aprilie vor începe în mai 
multe orașe din Peru întrecerile cam
pionatului mondial feminin de bas
chet. Zilele acestea în orașul Lima au 
fost stabilite cele trei grupe preli
minarii care vor fi găzduite în orașele 
Arequipa (R.S. Cehoslovacă, R.P.D. 
Coreeană, Argentina, Iugoslavia); 
Chiclayo (R.P. Bulgaria. S.U.A., Pa
raguay, Franța); Tacna (U.R.S.S., 
Chile, Japonia și Brazilia). Echipa 
Perului, ca țară organizatoare, va 
juca direct în turneul final. (Ager- 
pres).

FOTBAL PE GLOB
St. Etienne cîte 35 p ; Lens 33 p ; 
Lvon, Rouen, Toulouse cîte 30 p etc.

1
LIVERPOOL VA CÎȘTIGA, 

PROBABIL, CAMPIONATUL ANGLIEI

Campionatul englez din acest an va 
fi, probabil, cîștigat de formația Li
verpool. Sîmbătă, ea a dispus cu 3—0 
de Manchester United, în timp ce E- 
verton —■ campioana — a pierdut la 
Stocke City ca 3—2, într-un meci în 
care echipa învingătoare nu a bene
ficiat de „veteranul Matthews" (bol
nav). Liverpool totalizează acum 52 p 
și mai are de susținut 5 jocuri. Pe 
locurile următoare sînt Everton (are 
49 p, avînd de susținut numai 3 jocuri) 
și Tottenham (are 49 p și încă 4 
meciuri de susținut). ,

GYOR CONDUCE IN R.P. UNGARA
I

După 5 etape în campionatul Unga
riei, în fminte se află Gyor. Duminică, 
Gyor a cîștigat în deplasare, la Debre
țin, cu 2—0. Celelalte rezultate: M.T.K.
— Dorog 2—1, Pecs — Komlo 1—0, 
Dyosgyor — Szeged 1—0, Ferencvaros
— Csepel 2—0, Djpesti Dozsa -— Va- 
sas 1—1, Honved — Tatabanya 2—1. 
Clasament : Gyor 9 p, Ferencvaros 8 
p, Tatabanya, Ujpesti Dozsa și Hon
ved cîte 7 p etc.

I 
LUPTĂ ECHILIBRATĂ

ÎN CAMPIONATUL R.D. GERMANE

Rezultatele etapei a 21-a : Wismut 
Aue — Lokomotiv Stendhal 2—0, Tur-

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
BASCHET

La Paris, s-a disputat meciul inter
național feminin dintre reprezentati
vele universitare ale Franței și R. P. 
Polone. Baschetbalistele poloneze au 
obținut victoria cu scorul de 65—29 
(22—12).

TENIS

Vineri, la Budapesta.

C.S.Ii. Cluj luptă pentru cucerirea „Ut" 
la tenis de masă masculin

Tenisul nostru de masă susține vi
neri seara un nou examen. Da data 
aceasta, la Budapesta va avea loc 
finala masculină a celei de a patra 
ediții a „Cupei campionilor europeni". 
Este vorba, de partida dintre CSM Cluj 
și Vasutepitok Budapesta. Întrecerea se 
anunță foarte interesantă, ambele echi
pe avînd în componența lor sportivi 
cunoscut i ca Negulescu, Berczik, 
Giurgiucă, Rozsas. Al treilea jucător 
maghiar va fi Hollo, iar la C.S.M., 
Reti, Bodea sau Cobîrzan.

Gimnaștii romîni au concurat în R. P. Polonă
CRACOVIA (prin telefon). — Sîm

bătă și duminică s-a desfășurat un 
concurs international de gimnastică, 
la care și-au dat întîlnire giînnaști și 
gimnaste din U.R.S.S., R. P. Ungara, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Romînă, Franța, Norvegia, Suedia și 
din țara gazdă. La fete, după cum

bine Erfurt — Vorwărts Berlin 4—4, 
Dynamo Berlin — Chemie Leipzig 
1—1, Empor Rostock — Motor Jena 
3—2, Motor Zwickau — Aufbau Mag
deburg 6—0, Motor Karl Marx Stadt
— Motor Steinach 1—1, S.C. Leipzig
— Chemie Halle 2—0. Situația în cla
sament a primelor clasate : 1. Chemie 
Leipzig 26 p ; 2. Empor Rostock 26 
p ; 3. Vorwărts Berlin 24 p.

ÎN CAMPIONATUL R.F. GERMANE

Rezultatele etapei a 26-a : Meide- 
richer S.V. — Eintracht Braunschweig 
5—1, Hamburger S.V. — F.C. Koln 
1—1, Eintracht Franckfurt — Werder 
Bremen 7—O, F.C. Niirnherg — Stutt- 
garter S.V. 0—0, F.C. Kaiserslautern — 
Borussia Dortmund 0—1, S.C. Karls
ruhe — Miinchen I860 1—0, Hertha
— Schalke 04 1—0, Preussen Munster
— F.C. Saarbriicken 2—1. Situația pri
melor clasate : 1. F.C. Koln 38 p ; 2. 
Meidericher S.V. 33 p.

I
RAPID VIENA ARE UN AVANS 

APRECIABIL
II

După 16 etape, în campionatul aus
triac în fruntea clasamentului se află 
Rapid Viena cu 28 p, urmată de 
Schwechat, F.C. Austria și Wiener Sport- 
klub cu cîte 21 p. Rezultatele de du
minică : S.V.S. Linz — W.A.C. 5—6 1, 
Wiener Sportklub -— Dornbirn 2—1, 
Kapfenberg ■— Admira 2—2, Rapid — 
L.A.S.K. 3—2, Schwechat — Vienna 
0—0, Austria — G.A.K. 1—2 și Wie
ner Neustadt — Simmering 2—1.

In finala probei feminine Lehane (Aus
tralia) a dispus cu 6—1, 6—0 de coe- 
chiniera sa Schacht.

NATAȚIE

In piscina de la Bartlesville s-au 
disputat campionatele de natație ale 
S.U.A., criteriu de selecție a înotăto
rilor americani în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Tokio. In proba de 100 
yarzi liber cel mai bun rezultai a fost 
obținut de Steve Clark cu timpul de 
47.1. La 100 yarzi bras a cîștigat Bill 
Craig în 1:00,1. Alte rezultate înregis
trate: 100 yarzi spate: Bob Bennet 53,7, 
100 yarzi fluture: Wally Richardson 
50,8, 500 yarzi liber: Don Scholander 
4:44,5 (record american), 200 yarzi’ 
mixt: Dick Roth 1:58,2.

Comitetul executiv al Asociației inter
naționale de box amator (A.I.B.A.) s-a 
întrunit recent la Roma pentru a lua 
în discuție organizarea diferitelor com
petiții internaționale și a turneului olim

Echipa clujeană s-a pregătit intens 
și așteaptă cu încredere meciul din ca
pitala R.P. Ungare. Luptînd cu toată 
puterea, fără precupețirea nici unui 
efort, jucătorii de la CSM au posibi
litatea să iasă învingători. Sperăm 
că succesul fetelor de la Voința Bucu
rești va constitui un imbold în plus 
pentru băieții noștri în întrecerea lot 
de vineri, la capătul căreia dorim din 
toată inima să consemnăm o nouă bi
ruință a culorilor rominești.

arată și clasamentul, echipa sovietic: 
a dominat întrecerea, două reprezen 
tante ale sale clasîndu-se pe primei' 
două locuri. La concursul iemin'rr at 
fost prezente și două gimnâ^ dii 
țara noastră, Elena Ceampelea 'și Ro 
zalia Baizat. Intr-o companie valoroasă 
Ceampelea a avut o comportare de; 
tul de bună, in timp ce Rozalia Bai 
zat, concurînd bolnavă, nu a obținu 
rezultate pe măsura posibilităților» ei 
La masculin, pe primele două Tryjw 
s-au clasat frații Nikolai și Wilheln 
Kubicka (R.P. Polonă). Reprezentan 
ții țării noastre, Anton Kadar ș 
Gheorghe Condovici, au evoluat ma 
bine în prima zi, la exercițiile impuse 
în a doua concurînd mai slab. Dup; 
prima zi, de altfel, Anton Kadar ocup; 
locul 4 la individual compus, lat: 
primii clasați la individual compus 
feminin: Tamara Manina (U.R.S.S. 
74,933 p; 2. Polina Astahova (U.R.S.S. 
74,700 p; 3. Erika Barth (R.D. 3er 
mană) 74,499 p. Elena Ceampelea 
obținut 71,866 p. iar Rozalja Baiz? 
69,666 p. La masculin: N. Kubick 
(R.P. Polonă) 113,40 p; W. Kubick 
(R.P. Polonă) 112.45 p; Kukarci 
(R.P. Polonă) 111,60 p. Antoni !Zada 
s-a clasat pe locul 8 cu 109,70 p, ia 
Condovici pe locul 18 cu 103,90 p.

Campionatul european de basefre 
pentru juniori

Primul campionat european d 
baschet pentru juniori a fost cîștigs 
de reprezentativa U.R.S.S., care a îr 
vins în finală echipa Franței cu 62—4 
(28—11). In meciul pentru locul 
echipa Italiei a întrecut după prelur 
giri cu 73—72, reprezentativa R. I 
Bulgaria. Clasament final: 1. U.R.S.S
2. Franța. 3. Italia, 4. R.P. Bulgari: 
5. R.S. Cehoslovacă, 6. R.P. Polonă, I 
R.S.F. Iugoslavia, 8. Spania.

pic de la Tokio. Comitetul a acord: 
Federației de box din R.D. German 
organizarea campionatelor europene f 
anul 1965. Campionatele se vor desfî 
șura între 23 și 29 mai. Pe de altă pai 
te, echipele U.R.S.S. și R.P. Polone a 
fost desemnate „capi" de serie în „Cup 
Europei" la box ediția 1965—1966.

Au fost adoptate în linii mari no; 
mele de desfășurare a turneului olirr 
pic de box de la Tokio. S-au discut: 
probleme privind tragerea la sorți, ai 
tre.namentele, lista arbitrilor, precum ; 
componența juriului internațional di 
care vor face parte toți membrii Corn 
tetului executiv.

Viitoarea reuniune a Comitetului v 
avea loc între 17 și 21 iulie 1964 î 
orașul Alexandria (R.A.U.).

• In cel de-al doilea meci al tu; 
neului pe care-1 întreprinde în R.I 
Ungară, selecționata olimpică de bc 
a R.P. Bulgaria a întîlnit la Szomba 
hely echipa secundă a R.P. Ungar 
Pugiliștii bulgari au cîștigat cu scori 
de 12—8. Cel mai bun boxer bulga? 
fost „cocoșul" A. Mițev, care a dispt 
prin k.o. oe Klenovitzs. La cat. gre; 
cunoscutul campion bulgar Samovolsl 
a fost descalificat în fața lui Somod
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