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i aruil trecui tinerii sportivi 
Reșița au cucerit 11 titluri 

cctmipiom ai- țării la juniojd. 
natație, haltere, lupte libe- 

atletism și canotaj), stabilind 
dată 30 de recorduri republi- 
e. Ei s-au clasat, cleasemenea, 
13 ori, pe locul 1 ia diverse 
tplonals republicane școlare, 
tire acești sportivi se numără 
ătorul Miliai Potoceanu. in
tri! de tenis de masă Lidia 
igettnu, S. Petru și alții cu 
• mișcarea sportivi reșițeatiă 
mndreste.
orbind despre ei nu pot să 
amintesc și numele antrenori- 
care s-au ocupat de pregă

ti și educarea lor: Petru Bo- 
ă. la tenis de masă. Andrei 
Lili Chereekeș la gimnastică, 

Suster la notație ș.a.
'colle de cultură generală și 
fesionale constituie izvoare 
ecate de tinere cadre sportive, 
noi talente, la această direc- 
și-au îndreptat atenția aci 

; multi dintre antrenorii a- 
tiți. De exemplu Petre Pop și 
Cotar au reușii să înființeze 
vărate școli de box și 
‘e libere la Grupul șco- 
profesionai din Reșița. 0- 

indu-se în mod științific și 
seoerent de pregătirea acestor 
u ei au formed a adevărată 
odă de tineri sportivi talen- 
. dintre care molii au deve- 
can ti ai țării (C. Turtu- 

. I. .„ionescu, S. Popescu, P. 
uter, D. Cărăblneanu-lupte, 
Ciucă, C. Buzuliuc, 1. Hodo- 
-box), compcwnfi ai loturilor 
'Mlcane și olimpice.
a rîndul său, prof. Ion Sus- 
selecționeasă in fiecare an 

iru notația de performanță 
10—15 băieți și fetițe, re- 

'câți la cursurile de învățare 
rolului. Așa au fost descope- 
majoritatea actualilor elevi 

săi care, instruiți după cele 
’ moderne metode de anlre- 
reiit, au dus faima notației 
fene.

NCA EDUCATIVĂ ARE UN 
L HOTĂRÎTOR IN FORMA- 
EA TINERILOR SPORTIVI

2 majoritatea cazurilor, an- 
or/ reșifcni constituie exeni- 
de muncă și comportare, 

străduiesc să educe în mod 
manent pe elevii lor, pretin- 
iurle să /ie disciplinați și

PAUL BOCȘANU 
coresp.

Continuare în pag. a 2-a)

a sosirea campioanelor europene.»
iara de Nord. Ca de obicei, 
-e animație. Plecările și so
le însuflețesc zilnic peraa- 
5. Numai că de data aceasta 
irți la amiază) 6e „simțea" 
a deosebit. Era mai multă jti pe cei din țară. Le mulțumim 
ie, multe flori și o bună dis- 
iție... molipsitoare. Cei nea- 
iți s-au dumirit curînd : 
Campioanele europene so- 
.... pe linia 5“ — aaunță un 

melodios prin megafoanele

osc.au handbalistele Rapidu- 
cîștigătoarele „Cupei cam- 

iilor europeni", și în înlîm- 
area lor veniseră reprezen- 
(i ai UCFS, ai federației și 
ridului, 
club, 

iviari, 
ilie a 
ii 302 
te, la

rude, prieteni, colegi 
entuziaști susținători 
pasionați din marea 
handbalului. Aceele- 
se apropie. De de- 

ferestrele unui vagon

Câștigătoarele „Cupei campionilor, europeni"

Zilele trecute, baza sportivă a Institutului agronomic 
Bălcescu" din Capitală, a găzduit interesante concursuri 
in cadrul primei etape a Spartachiadei republicane. Cu acest 
prilej, aproape NO de studenți din anul 1 și-au disputat 
întîietatea la probele de 100 m, 1000 m, la săritura in 
lungime, aruncarea greutății, la întreceri de gimnastică, 
jocuri de fotbal, volei etc. In fotografie, un grup de stu

denți tăind startul In proba de 100 m

Miine, la Budapesta

(. S. M. Cluj-Vasutcpitoh 
în finala masculină a „C.C.E.

de masăla tenis

ACTUALITATEA1

D.

ACORDAREA UNOR DISTINCȚIIJoi 9 aprilie 1964 4 pagini 25 baniAnul XX —Nr. 4424 ★ *

SPORTIVE

A VIII-A EDIȚIE A „TURULUI REGIUNII

SPORTIVĂACTUALITATEA

aOrgan al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Romînă

A IX-A EDIȚIE A „CROSULUI BALCANIC"

PLOIEȘTI"

PROLETARI nm TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂI SPORTIVĂ

• •

Spartachiada republicană

R. P. ROMÎNA-R. P.

în decurs de numai o săptă- 
rnînă, după echipele feminine 
de handbal în 7 — Rapid Bucu
rești — și de tenis de masă — 
Voința București — a treia 
echipă romînească, formația 
masculină de tenis de masă 

se zăresc stegulețe agitate. Sînt 
ale celor 40 de turiști, care și-au 
însoțit și susținut echipa la Bra
tislava. („I-am simțit tot timpul 
alături de noi și o dată cu ei 

din inimă !“ ne spunea mai tîr- 
ziu antrenorul G. Zugrăvescu). 
Curînd, cu 
bucurie, 
pnirtînd
cristal. Imediat însă, se pierd în 
mijlocul celor dragi. Urale, 
strîngeri de mînă, îmhrățișeri, 
întrebări... Nu contenesc nici în 
sala de festivități a gării, unde 
învingătoarelor li se face o pri
mire oficială.

Bucuria victoriei se îmbină cu 
dorința vie a unor noi succese 
de prestigiu și cu aceeași urare 
adresată tuturor sportivilor, spre 
cinstea mișcării sportive din pa
tria noastră.

fețele radiind de 
■coboară jucătoarele, 

cu mîndrie cupa de

CSM Cluj susține o finală a 
„Cupei campionilor europem*. 
Miine seară, în capitala R. P. 
Ungare, va avea loc partida de
cisivă pentru cucerirea trofeu
lui în cea de a patra ediție a 
„CCE“, între echipele CSM Cluj 
și Vasutepitok Budapesta. în 
vederea acestui meci vor face 
deplasarea jucătorii R. Negules- 
cu, D. Giurgiucă, A. Re ti și Gh. 
Cobîrzan.

Fapă de valoarea ambelor for
mații, se așteaptă o întrecere 
de un bun nivel tehnic și foarte 
disputată. Jucînd la posibilită
țile demonstrate în alte rînduri 
și luptînd pînă la ultima pică
tură de energie, reprezentanții 
CSM au ocazia să înscrie vineri 
un nou succes de prestigiu în 
palmaresul mișcării noastre spor
tive.

„Textilistur sau „Textilista“? SI TINERE!
Nu e un joc gratuit de cu

vinte. E întrebarea firească pen
tru cel care cercetează cum se 
dezvoltă asociația sportivă „Tex- 
tilistul" Pitești, pe lingă o în
treprindere în care muncitoarele 
predomină ca număr. La o ana
liză sumară rămîi cu impresia 
că asociația își trăiește viața, 
că are o activitate puternică. 
Răsfoind scriptele, dai de cifre 
și date importante: 2700 de 
membri UCFS (toți cu cotizația 
la zi), 10 secții pe ramură de 
sport (dintre care 4 afiliate la 
federațiile de specialitate — atle
tism, volei, șah și fotbal), ma
teriale și echipament sportiv re- 
prezentînd sume apreciabile, un 
antrenor de fotbal și altul de vo
lei cu cite o jumătate normă, pre
cum și un secretar-instructor sala
riat integral, participări de ordinul 
miilor la crosurile populare sau 
la alte competiții de mase (nu
mai la ultima ediție a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului an 
coacurat 2696 de sportivi și spoc-

După o serie de concursuri duminicale, cicliștii vor lua 
startul în prima competiție pe etape din acest an. Este 
vorba de cea de-a VIII-a ediție- a „Turului regiunii 
iești" care începe mîine. Traseul măsoară aproape 3Q0 
km Și ește împărțit în trei etape, după cu© urmează : 10 
aprilie : Ploiești — Mizil — Ploiești; 11 aprilie : Ploiești — 
Sinaia — Breaza (cu plecare îți bloc); Breaza — Ploiești 
(contratimp pe echipe); 12 aprilie: Ploiești — Tîrgoviște 
— Moroni — Băicoi — Ploiești.

La actuala ediție a „Turului regiunii Ploiești" și-au 
anunțat participarea alergători de la cluburile Steaua, 
Dinamo, Olimpia, Voința (toate din București), C.S.O. 
Brăila, Torpedo Brașov, Voința Cluj, Voința Ploiești și 
C.S.O. Ploiești.

Două importante competiții 
de gimnastică in actualitate

Sfîrșâul aeeatei săptămîni a- 
duce în actualitate gimnastica 
de performanță. în Capitală sînt 
programate două importante în
treceri. Reținem, mai întîi, pri
mai concurs internațional din 
acest an de la București : întîl- 
nirea dintre reprezentativele fe
minine ale R, P. Romîne și 
R. P. Polone, care va avea loc 
sîmbătă și duminica în sala Flo
re asca.

Gimnastele fruntașe din cele 
două țări s-au pregătit intens 
în vederea acestei întreceri. Ast
fel, sîmbătă trecută gimnastele 
noastre au participai la un con
curs demonstrativ, care a avut 
loc în sala Dinamo din Bucu
rești, arătînd multă dispoziție și 
o formă destul de bună. La rîn- 
dul lor, gimnastele poloneze s-au 
întrecut „în familie", după care 
a fost alcătuită delegația care 
va face deplasarea la București.

Echipa selecționată a tării 
noastre va fi formată din ur
mătorul lot : Elena Leuștean- 
P ope seu, Sonia Iov an, Elena 
Tutun, Emilia Liță, Atanasia 
Ionescu, Elena Ceampelea, Ro
zalia Baizat. Federația poloneză 
de specialitate a anunțat că va 
trimite la București pe cele mai 
în formă gimnaste poloneze la 
ora actuală. Iată componența de
legației : Elzbieta Apostolska,

tive — deci aproape tot efecti
vul), repetate evidențieri ale aso
ciației, pe oraș sau regiune etc.

Pe hîrtie toate sînt aproape 
cum trebuie. Și totuși ai de-a 
face, în unele cazuri, cu cifre... 
moarte. Masa muncitoarelor tex- 
tiliste de aci nu sînt angrenate 
intr-o activitate sportivă conți-

DIN VIAJA 
ORGANIZAȚIEI NOASTRE

nuă, iar elementele talentate nu 
sînt suficient îndrumate spre 
secțiile de performanță. De ase
menea, nu sînt dezvoltate în mod 
corespunzător sparturile care pot 
fi practicate și de femei, com
petițiile de mase încep greoi _ și 
nu-și ating deseori scopul, iar 
repartizarea pe sporturi a chel
tuielilor din bugetul asociației 
n-a fost pînă acum judicioasă. 
Din păcate, există suficiențe 
exemplificări. Iți atrage atenția

3

£
£
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Duminică se va desfășura în localitatea VTnjacka Ba-aja, 
la sud de Belgrad, cea de a IX-a ediția a ..Groșului Bal
canic’. Vor avea loc întreceri de seniori și senioare, ju- 
niori și junioare. De remarcat că întrecerea junioarelor se 
atlă la prima ediție.

In vederea acestei importante competiții au fost alcă
tuite echipele reprezentative ale țării noastre. Seniori : 
Z. Vamoș, A. Barabaș, Ov. Lupu. I. Velici», V. CaramihaL 
I. Busnac; senioare : I. 2eg;eanu-.Micloș, EL Teadoral. 
Fi. Stancu, FI. Grecescu; juniori : C. Pe.Țju, I. Căprari*. 
~ Săvescu, C. Iordache, I. Claca; junioare : D. Bîrsau, 
V. Furdui, Cl. Iacob, L. Frunză.

Echipele noastre părăsesc astăzi Capitala pe calea 
aerului.

Ieri, în cadrul unei fes
tivități care a avut ioc la 
sediul UCFS, au fost a- 
cordate distincții spor
tive unor jucătoare din 
echipa Rapid Bucu
rești, care a cucerit 
„Cupa campionilor eu- 
ropeni“ la handbal în 7

(FEMININ)POLONĂ

SONIA IOVAN

Barbara Eustachiewiez, Gizela 
Niedurna, Mcdgorzala Viile zel:, 
Gerda Brylka, Dorota Miller și 
cunoscuta campioană Natalia 
Kot-Wala.

în primul rînd raportul dintre 
sportivi și sportive din cadrul 
secțiilor, net favorabil primilor: 
atletism 42—18, volei 44—32, 
șah 54—20, tenis de masă 42— 
24, handbal 28—24, natație 50— 
20, tir 24—12, turism 18—12 
etc. Criticabilă este și lipsa unei 
secții de gimnastică într-o aso
ciație cu 2014 sportive. Și cînd 
te gîndești că întreprinderi tex
tile mai mici au echipe model 
de gimnastică! O altă anomalie: 
numărul „legitimaților" la fot
bal (36) concurează totalul spor
tivelor legitimate de la Texti- 
listul.

Este un fapt care ilustrează o 
mentalitate și anume aceea că 
fără echipa de fotbal, care ac
tivează in campionatul regional, 
nu se poate... trăi. Deși fotbalul, 
așa cum o recunosc unii mem
bri din biroul consiliului asocia
ției, a „înghițit" anul trecut

NEAGOE MARDAN

(Continuare in pag. a 2-a) 

feminin. Titlul de maestru 
emerit al sportului a fost 
decernat handbalistelor 
Elena Hedașiu, Constan
ța Dumitrescu și fudit 
Naco, iar cel de maes
tru al sportului jucătoa
rei Rodica Floroianu.

întîlnirea de la București, car. 
constituie o revanșă a întrecerii 
desfășurată anul trecut în R. P. 
Polonă și încheiată cu victoria 
echipei R. P. Romîne, progra
mează, sîmbătă, de Ia ora 17.30, 
exercițiile impuse, iar duminica, 
de la ora 18, exercițiile liber 
alese. Ca arbitră neutră va fnno- 
ționa Anna Mirceva (R. P. Bul
garia), arbitră internațională.

PRIMA ETAPĂ A CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN 

PE ECHIPE

Tot sîmbătă și duminică (în 
ambele zile de la ora 9,30 și d® 
la 11.30) sala Floreasca va găs- 
dui prima etapă a campionatu
lui republican pc echipe (femi
nin și masculin), care angre
nează opt echipe feminine și 
nouă masculine. La feminin sa 
vor întrece : Știința I, Știința II. 
Dinamo, Olimpia (țoale din 
București), C.S.M. Reșița, Farul 
Constanța, Selecționata Bunal, 
Selecționata Cluj ; iar la mascu
lin : Știința I, Știința It, Di
namo I, Dinamo II, Steaua, Po
litehnica (toate din București), 
Vagonul Arad, Selecționata Cluj, 
Selecționata Banat.

TINERI

Au început 

întrecerile 

sportive 

în aer liber!

Participați 

la competițiile 

organizate 

în cadrul

Spariachiadei 

republicane!



BA5CHET
BOGATA ACTIVITATE COMPETITIONALAFINALELE JUNIORILOR

Așadar, după Praga, unde hand- 
baiiștii romîni au realizat sub ochii 
noștri marea și strălucita lor vic
torie, a urmat retransmisia de la 
Bratislava. Ea a fost nu mai puțin 
reușită și ne-a oferit, ca și pre
cedenta, multe minute de bucurie. 
Și, bineînțeles, de emoție, mai ales 
în dramaticul ei final.

Dar telespectatorii au regretat că 
n-au avut prilejul să urmărească, 
tot în emisie directă, și cealaltă 
intîlnire importantă a zilei, care a 
opus pe jucătoarele de la Voința 
celor de la Vdros Meteor din Bu
dapesta, în cadrul finalei C.C.E. la 
tenis 
însă, 
oferit 
vențe pe peliculă. Au revăzut-o pe 
Maria Alexandru, mai sigură, mai 
stăpinâ pe paletă ca oricînd și au 
admirat jocul marii revelații care 
a tost Eleonora Mihalca. E drept 
însă că emisia aceasta, foarte cu
prinzătoare, a avut și secvențe greu 
de urmărit: cea de la partida derbi 
a campionatului feminin de baschet 
dintre Știința și Rapid, în care cele 
două formații au apărut în echi
pament de nuanțe foarte apropiate. 
Cum o întîmplare similară și deci 
la fel de neplăcută s-a petrecut la 
meciul de fotbal Steaua—C.S.M.S., 
sugerăm cluburilor să dea sprijin 
televiziunii, folosind tricouri care 
să se poată deosebi cu ușurință 
pe micul ecran. Telespectatorii n-ar 
avea decît de cîștigat, iar echipele 
respective nimic de pierdut...

In plin sezon seva bogată a 
sportului de performanță alimen
tează cu dărnicie programul tele
viziunii noastre. In măsura timpului 
pe care-1 are la dispoziție, „Tele- 
sportul" reușește de multe ori să 
cuprindă evenimentele cele mai im
portante. Telespectatorii ar dori 
insă să vadă pe micile lor ecrane 
și alte activități sportive, care ar 
face aceste emisiuni și mai variate 
și mai interesante. Spartachiada 
republicană, de pildă, marea compe
tiție in care se află angrenat tine
retul nostru, ar trebui să primeas
că mai des vizita camerii de luat 
vederi. Această mare întrecere ofe
ră subiecte pentru realizarea unor 
reportaje vii și antrenante, cu un 
puternic caracter mobilizator. N-ar 
li iipsite de interes și eficiență vizite 
duminicale ale televiziunii pe tere
nurile asociațiilor sportive, unde 
pulsează o activitate trepidantă, 
unde fac primii pași spre măiestrie 
viitorii noștri campioni, schimbul 
de mîine al sportivilor fruntași de 
azi. Cîndva, mai de mult, televiziu
nea a realizat un scurt metraj din 
viața de fiecare zi. din activitatea 
profesională și de pe stadioane, din 
pregătirea plină de răspundere a 
unor din cei mai cunoscuți sportivi 
ai noștri. Telespectatorii au avut 
astfel privilegiul de a urmări „în 
intimitate" procesul realizării ma
rilor performanțe, pe care le doresc 
și le aplaudă din toată inima. Un 
început, fără îndoială, valoros pe 
care „Telesportul" l-ar putea con
tinua cu succes.

L. ROȘIANU

de masă. In compensație, 
„Telesportul" de luni le-a 
cîteva foarte sugestive sec-

Alexandru, mai sigură, mai

Orașele Brașov și Ora
dea găzduiesc în aceste 
zile finalele campionate
lor republicane pentru 
juniori și junioare. Iau 
parte echipele masculine 
Tînărul dinamovist și 
S.S.E. nr. 2 București, 

S.S.E. Oradea, S.S.E. Plo
iești, S.S.E. Tg. Mureș, 
S.S.E. Piatra Neamț, 
S.S.E. Brașov, Clubul spor
tiv școlar Cluj și echipele 
feminine S.S.E. nr. 2 și 
Rapid București, S.S.E. 
Oradea, S.S.E. Satu Mare, 
înfrățirea Gheorghieni, 
S.S.E. Brașov, Știința 
Moinești și S.S.E. Ploiești, 
întrecerile se încheie sîm- 
bată.

In fotografie, o fază 
dintr-un meci susținut de 
S.S.E. Brașov în cadrul 
etapei de zonă a campio
natului.

Foto: I. NEGREA- 
Suceava

Textilistul14

încep întrecerile din seria B
Sîmbătă și duminică se desfășoară etapa 

a doua a campionatului republican de lupte 
clasice seria A și etapa a treia a campio
natului de «libere*. De asemenea, are loc 
etapa inaugurală a seriei B la lupte li
bere. Spectatorii bucureșteni vor putea ur
mări sîmbătă, cu începere de la ora 15, în 
sala Giulești, întrecerile dintre formațiile 
seriei A, Rapid, Steaua și C.F.R. Timișoa
ra, la clasice, iar de la ora 18, prima în- 
tîlnire din cadrul seriei B la lupte libere, 
dintre Viitorul București și Petrolul Ploiești. 
Tot în sala Giulești are loc duminică, în- 
cepînd de la ora 14, pe două saltele, con
fruntarea formațiilor de lupte libere din 
seria A, grupele II și III. Cu acest prilej 
vor evolua sportivii de la Rapid, C.S.M. 
Reșița, Dinamo, A.S.M. Lugoj, Steaua, Mu
reșul Tg. Mureș, Rulmentul Brașov, C.F.R. 
Timișoara.

In țară sînt programate următoarele întîl- 
niri : lupte clasice, seria A : grupa I Ia 
Pitești (Dinamo, A.S.M. Lugoj, Steagul roșu 
Brașov); grupa a II-a la Galați (C.S.M. Re
șița, Progresul, Siderurgistul); grupa a JV-a 
la Satu Mar© (Metalul, Unio Satu Mare, 
Chimistul Baia Mare). Lupte libere, seria A :

grupa I la Brașov (Steagul roșu. Progres 
Siderurgistul și Vagonul Arad); lupte 
bere, seria B : Cimentul Bicaz — Progre 
Brăila, Electroputeie Craiova — I.M.U. M 
gidia, Metalul Tîrgoviște — Metalul Bu 
rești, Auto-sport Sf. Gheorghe — Metc 
Bocșa, 
mistui 
rad ea

înaintea 
mentul la 
șare ;

1. Steaua
2. Steagul
3. Dinamo
4. Progresul 
5t Rulmentul Brașov 
6*. C.S.M. Reșița 
7. Vagonul Arad
81 Rapid
9. Mureșul Tg. Mureș

10. Siderurgistul Galați
11. A.S.M, Lugoj
12. C.F.R. Timișoara

C.S.M. Ciul — Unio Satu Mare, C 
Baia Mar© — Jiul Petrila, Crișul 
— Constructorul Hunedoara.

celei de a treia etape, cla 
următoarea înf<.libera' ar©

roșu Brașov
4 4
4 3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
1
1
1
1
1
0

0 0 55: 9= 
1 0 49:15= 
1 0 41:23= 
0 1 34:30- 
0 2 30:34s 
0 2 22:42= 
1 2 29:33= 
0 3 29:33= 
0 3 28:36= 
0 3 27:37 = 
0 3 19:45= 
1 3 19:45=

sau „Textilista14 ?

Buletinul campionatelor
• Clasamentul definitiv al coșgete- 

relor: 1. DORINA SULIMAN 355 p; 
2. Hanelore Spiridon 330 p; 3. Anca Ra- 
coviță 324 p; 4. Octavia Simon 272 p; 
5. Magdalena Vagner 270 p ; 6. Ma
ria Eckert 259 p; 7. Eva Demeter 235 
p: 8. Eva Ferencz 233 p; 9. Rodica 
Varga 231 p; 10. Elena Ivanovici 219 
p; 11. Magda Godri 218 p; 12—14. 
Irina Vasilescu, Viorica Niculescu și 
Suzana Dolhan 212 p; 15. lolanda 
Milak 205 p.

• Partidele Știința București—Ra
pid (f) și Dinamo București—Știința 
Cluj (m) in cifre: ȘTIINȚA BUC.: 
aruncări de la semidistatiță 23—5 ; 
aruncări de sub panou 32—12; arun
cări libere 10—5; recuperări în atac 
12; recuperări în apărare 23; pase la 
adversar 11; greșeli de tehnică 12; 
procentaj de greșeli 84—23 (27%);

SPORT

Rezultatele finalelor
„Cupei Sfatului popular 

al Capitalei"
Competiția de tenis dotată cu „Cupa 

Sfatului 
zată în 
tivă de 
încheiat 
echipe:
București 8—5, simplu băieți, cat. 11— 
12 ani: Adrian Sarău — Dan Petrescu 
6—3, 6—0; cat. 13—14 ani: Toma 
Ovici — Anatol Novrotki 3—6, 6—2,
6— 3; cat. 15—16 ani: Dan Mocanu— 
Sever Mureșan 6—3, 6—2; cat. 17—18 
ani: Codin Dumitrescu — A. Fodor
7— 5, 6—4; simplu fete: cat. 11—12 
ani: Felicia Bucur — Liliana Cobzuc 
6—3, 6—3; cat. 13—14 ard. Luci Tă- 
năsescu — Mariana Oargă 3—6, 6—2, 
6—3; cat. 15—16 atu: Agneta Cun— 
Daniela Sotiriu 6—3, 6—0; cat. 17—18 
ani: Vera Radu—Letiția Man 8—6, 
6—0.

popular al Capitalei" organi- 
bune condiții de Școala spor- 
elevi nr. 2 din București s-a 
cu următoarele rezultate finale: 
S.S.E. 2 București — Știința

Cu fața la schimbul de mîine
(Urmare din pag. 1)

harnici în activitatea profesională si 
in cea sportivă, să dea dovadă de mo
destie, de punctualitate și perseverență 
în pregătire și la concursuri.

Preocupările antrenorilor au dat roa
dele așteptate. Iată și cîteva din multi
plele exemple care dovedesc aceasta. 
Gimnasta Teodora Birta, jucătorul de 
tenis de masă Petru Simil și multi alții 
sînt fruntașii claselor lor la învăță
tură și purtare. Exige nți față de munca 
ți comportarea elevilor lor, in unele 
cazuri, antrenorii recurg și la
fiuni. lată un exemplu: Dora Curuță 
care a rămas corigent în trimestul I 

fost suspendat de ta antrenamente 
pînă își va îndrepta situația la învă
țătură.

Cei mai mulți antrenori urmăresc cu 
regularitate prin diriginta claselor, șefii 
de ateliere și secții, maiștri ș.a. com
portarea elevilor lor in școală sau in 
froducfie. Din păcate au existat ți on

saitc-

trenori care au neglijat această înda
torire elementară. De exemplu, tînărul 
fotbalist H. Lang, cu îngăduința 
condamnabilă a antrenorului, A. Covaci, 
a lăsat pe planul doi învățătura, în 
cele din urmă fiind nevoit să repete 
clasa a XI-a. Tot ca urmare a unei in
suficiente educații, șahistul Ion Sim, 
după unele înfrîngeri suferite In cam
pionatul orășenesc, s-a retras ne justi
ficat din competiție creînd astfel greu
tăți organizatorilor. Secția de șah a 
C.S.M. Reșița n-a luat nici pînă acum 
în discuție atitudinea acestui tînăr ta
lentat dar certat cu etica sportivă.

Metodele care pot fi folosite în mun
ca de educație a sportivilor tineri sînt 
numeroase și variate. Ele trebuie folo
site în permanență, deoarece educația 
făcută în „asalt" sau în „campanii'' nu 
poate da rezultatele scontate. Munca 
de educare a tinerilor sportivi este 
destul de migăloasă și pretențioasă, în 
schimb ea este, In aceeași măsură, ge
neratoare de mari satisfacții.

RAPID: aruncări de la se midi stanță 
25—4; aruncări de sub panou 20—11; 
aruncări libere 14—8; recuperări în 
atac 4; recuperări în apărare 23; pase 
la adversar 15; greșeli de tehnică 8; 
procentaj de greșeli 75—23 (30%).

DINAMO BUC.: aruncări de la se- 
midistanță 22—10; aruncări de sub 
panou 45—24; aruncări libere 12—9 ; 
recuperări în atac 10; rec'uperări în 
apărare 23; pase la adversar 14; gre- 
șeli de tehnică 8 ; procentaj de greșeli 
95-22 (23°I0). ȘTIINȚA CLU1: a- 
runcări de la semidistanță 23—5; a- 
runcări de sub panou 40—25; aruncări 
libere 20—11; recuperări in atac 8; 
recuperări în apărare 17; pase la ad
versar 15; greșeli de tehnică 7; pro
centaj de greșeli 94—22 (23°/a).

• Turneul final al întrecerii femini
ne va începe la 13 aprilie la Bucu
rești.

• Astăzi va avea loc la Brașov 
restanța dintre Steagul roșu și Rapid 
București.

• în programul campionatului mas
culin a intervenit o modificare: etapa 
a XJX-a, care trebuia să se desfășoare 
la 19 aprilie, va avea loc la 16 aprilie.

(Urmare din pag. 1) 
marea majoritate a fondurilor, 
drept că acest sport se bucură de tra
diție la „Textilistul". Dar el poate fi 
încadrat în cheltuieli mai rezonabile, 
în favoarea altor sporturi. Se pot 
găsi soluții pentru reducerea cheltuie
lilor. Atletismul merită, de pildă 
— după părerea noastră — mai mult 
decît cei 1000 lei repartizați, care 
reprezintă o infimă parte din cheltuiala 
fotbalului.

Un alt exemplu semnificativ pentru 
insuficienta preocupare în direcția 
dezvoltării sportului feminin este și 
acela că printre cei 19 membri UCFS 
care și-au trecut toate normele din 
cadrul concursului pentru Insigna de 
polisportiv nu se află nici o sportivă!

Din capitolul lipsurilor mai impor
tante semnalate aci atrage atenția și 
nerespectarea unor puncte din planul 
de acțiune (în special în ceea ce pri
vește popularizarea) în cadrul marii 
competiții de mase Spartachiada repu
blicană. Și atunci, avem explicația sla
bei desfășurări de pînă acum a între
cerilor.

Trebuie spus însă că în ultima 
vreme există preocupări ca multe din 
aceste lipsuri să fie înlăturate. înce
putul a fost tăcut, de altfel, ceva mai 
înainte cînd, în bugetul asociației ca
pitolul cheltuielilor a fost mai bine 
echilibrat, pe sporturi. Parcă s-a 
schimbat și mentalitatea. Secretarul, 
tov. Nicolae Herlai, un om cu muită 
experiență și putere de muncă, se stră
duiește acum, alături de alți tovarăși 
din consiliul asociației, să nu mai

Este

In campionatul republican de calificare
In jocurile disputate duminică în 

cadrul celei de a 11-a etape a cam
pionatului de calificare s-au înregis
trat rezultatele: Progresul Bacău — 
Cauciucul Onești 20—0 (11—0); Pre
cizia Săcele — Ideal Cernavodă 
39—6 (27—6); A.S. Tecuci — Con
structorul I.U.T. lași 8—0 (3—0);
Cimentul Brăila — U.S.A.S. Năvodari 
3—6 (0—3); Cimentul Medgidia — 
Metalul Buzău 3—0(0—0); Laminorul 
Roman — Constructorul T.R.C. Su
ceava 0—0; Minerul Vulcan — Me
talul Reșița 3—3 (0—0); C.S.O. Ti
mișoara -T- Metalul Tr. Severin 33—0 
(6—0); Siderurgistul Hunedoara — 
C.S.M. Sibiu 0—10 (0—10).

CONSTRUCTORUL A CÎȘTIGAT 
„CUPA TINERETULUI"

sul, Steaua și Dinamo, 
mentul competiției:
1. Constructorul
2. Progresul
3. Steaua
4. Dinamo

Iată și clasa-

„dădăcească" echipa de fotbal și 
se ocupe cu mai multă răspundere 
rezolvarea sarcinii sale principa 
atragerea unui număr cît mai mare 
muncitoare textiliste într-o activit; 
organizată și continuă pe terenul 
sport. Baza materială există și 
poate fi lărgită. Ne-a asigurat 
acest lucru și directorul adjunct Ș 
fan Diculescu, noul președinte al a: 
ciației. La unitatea B, de lingă ga: 
bazinul de natație (ce activitate rc 
nică s-ar duce aici I)
?> 
se 
de 
va
?i .. .
parte, într-o luncă din imediata api 
piere a unității A, din cartierul C 
vana, se lucrează de zor la douA 
renuri de volei. Mai sînt în pfoli 
unul de handbal și altul de fotb 
De asemenea, va fi amenajată și 
pisță de atletism, gropi de sărituri 
sectoare de aruncări. Tehnicianul at 
ciației, tov. Ion Roșianu. în acel; 
timp antrenor de volei, răspunde 
aceste amenajări și este hotărît 
dezvolte nu numai voleiul feminin, 
să sprijine și handbalul sau atlet 
mul. Printre alte obiective imediț 
se înscriu: popularizarea intensă 
Spartachiadei republicane pentru ati 
gerea în întreceri a unui mare num 
de concurenți, angrenarea întregul 
consiliu al asociației (21 de m&p.bi 
în rezolvarea sarcinilor, crearea tir 
colectiv mai numeros de instruct; 
voluntari, promovarea ca organizatoa 
de grupe sportive a unor elemer 
care dovedesc multă dragoste pent 
sport (Elena Stroe, Alexandra 
nea, Vasilica Mihai etc.), colaborar 
mai intensă cu organizația U.T.M. 
întreprindere și solicitarea unui sp 
jin mai mare din partea clubului spr 
tiv orășenesc.

Numai astfel va putea fi... reanim 
sportul în această importantă intr 
prindere piteșteană, iar denumirea as 
ciației schimbată din „Textilistul" 
-Textilista".

este enrăl 
umplut, porticului de gi stică 
completează aparatele,ter 

volei este în curs de rdsfrnaja 
fi amenajată o pistă de atleii: 
mai multe gropi etc. Pe de a

Competiția rezervată juniorilor s-a 
încheiat duminică cu victoria forma
ției Constructorul care a cîștigat toate 
cele trei partide susținute cu Progre-

De la I. E. B. S.
cuplajul de fotbal Steaua 
și Dinamo — Dinamo Pitești 

.23 Au-

• Pentru 
Siderurgistul 
din 12 IV a.c., de la stadionul 
gust", biletele s-au pus în vînzare la ca
sele din str. Ion Vidu, agenția Pronosport 
cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 
Martie, stadioanele .23 August", ~ 
Dinamo și Giulești.

© Casele din str. Ion Vidu și 
vînd și bilete pentru întîlnirea 
nald de gimnastică R.P. Romînă 
Polonă ............................. .. ...................
reasoa 
natului
IV de

• La bazinul acoperit Floreasca continuă 
cursurile de inițiere la înot pentru copii, 
înscrieri și informații la complexul Flo
reasca, telef. 11.64.06.

Republicii,

Pronosport 
internațio- 

R.P.
(f) din 11 și 12 IV de la sala Flo- 
și pentru turneul final al campio- 
categ. A, de baschet (f) din 13—19 
la sala Floreasca.

9
7
5
3

49: 9 
16:20 
16:28 
12:36



Situație neschimbată in fruntea clasamentelor categoriei C
In campionatul categoriei G s-au desfăurat duminică jocurile etapei 

a 14-a. Dintre cei patru lideri, doar doi, VAGONUL ARAD (seria Vest) 
și RECOLTA CĂREI (seria Nord), au obținut rezultate concludente (vic
torii la scor). In celelalte serii, LAMINORUL BRĂILA a făcut 0—0 „acasă** 
cu Rapid Mizil (seria Est), iar C.F.R. ROȘIORI abia a „scos" un 1—0 cu 
Portul Constanța (seria Sud).

In rest, se cuvin a fi subliniate salturile în clasament ale echipelor 
Flamura roșie Tecuci (seria Est), Metalul Pitești (seria Sud), Electroputere 
Craiova (seria Vest) și Gloria Bistrița (seria Nord).

In zona „lanternelor" o singură și palidă rază de speranță în seria 
Sud, unde Electrica Constanța — prin victoria obținută duminică — mai 
poate să intre în lupta pentru evitarea retrogradării.

SERIA EST

FRUCTEXPORT FOCȘANI - UNI
REA BOTOȘANI (4—0) Superioare 
în toate compartimentele, gazdele au 
dominat majoritatea timpului. Puncte
le au fost realizate de Neamțu (min. 
42, 60 și 84) și Voicu (min. 70). (S. 
SOLOMONOVICI, coresp.)

LAMINORUL BRĂILA - RAPID 
MIZIL (0—0). Joc de un slab nivel 
tehnic. Oaspeții s-au apărat supranu- 
meric, iar portarul loniță (Rapid) a 
jucat foarte bine. (G. RIZU, coresp.) 

METALOSPORT GALAȚI — RUL
MENTUL B1RLAD (3—0). Localnicii 
au atacat mai mult în prima repriză 
și au reușit să fructifice de trei ori, 
prin Strat (min. 7), Potolea (min. 
12) și Călin (min. 35). (S. CON- 
STANTINESCU, coresp. reg.)

FLAMURA ROȘIE TECUCI —• 
MOLDOVA IAȘI (6—1). înaintatei 
gazdelor a fost în „zi bună? și a 
înscris de șase ori prin: Jac- (inia. 
.48.). istrati (min. 60) și Lehăduș (min. 
49 ? 80, 88). Pentru Moldova a
nirocat Chirilă (min. 68). (VAS1LE 
DORUȚ, coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI - CHIMIA 
ONEȘTI (0—1). Partida a fost de 
slabă factură tehnică. Petroliștii au 
ratat multe ocazii, au avut 3 bare și 
au ratat un 11 m prin Gavrilă. Oas
peții au jucat mai clar. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Harilachis 
(min. 35). (FL. PRISECARU, coresp.)

SERIA VEST

STEAUA ROȘIE SALONTA - SI- 
DERURGISTUL HUNEDOARA (0—2). 
Meci-de slab nivel tehnic, influențat in 
mare măsură de terenul desfundat 
care a îngreuiat controlul balonului. 
Oaspeții au avut mai mult inițiativa 
și au obținut o victorie meritată. Au 
înscris Covaci (min. 42) și Vasiu (min. 
76). (P. LORINCZ—coresp.).

METALUL TR. SEVERIN - MINE
RUL DEVA (1—0). Deși au dominat 
majoritatea timpului, gazdele au în
vins greu, dovedind încă o dată că 
nu știu să destrame o apărare supra- 
numerică. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Jimboreanu (min. 88). 
In minutul 42, Ghinea (Metalul) a 
ratat un 11 m. (GH. și PETRE MA- 
NAFU—cores».).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
TRACTORUL CORABIA (5-1). Peste 
3 000 de spectatori au asistat la un 
joc de un bun nivel tehnic. Au mar
cat : Teașcu (min. 24 și 57), Păunescu 
(min. 50, 62, din 11 m. și 78) pentru 
învingători și Popescu (min. 87) pen
tru Tractorul. Gazdele au avut trei 
„bare", iar oaspeții una. (T. ȘTEFA
NE SCU—coreso.).

VICTORIA CALAN — PANDURII 
TG. JIU (4—1). Echipa gazdă a fost 
net superioară reușind să clștige Ia 
scor prin punctele înscrise de Uijalvi 
(min. 7 și 35), Călin (min. 20), Cu- 
lenco (min. 82). De la oaspeți a mar
cat Băloiu (min. 52). La meci au a- 
sistat peste 2.500 de spectatori. (A. 
T UZA—coresp.).

VICTORIA ARAD - C.F.R. ARAD 
(5—1). Derbiul orașului s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor, cele două echipe 
furnizînd un joc spectaculos. învin
gătorii au fost mai buni în toate com
partimentele, Autorii golurilor: Toma 
(min. 13, 22, 60). Petschowscki 111 
(min. 27). Schweilinger (min. 78) 
pentru Vagonul si, respectiv, Morja 
(min. 30, din 1'1 m). (I. ȘTEFAN 
coresp.).

TEBA ARAD - ELECTROMOTOR 
TIMIȘOARA (1—3). După o repriză 
slabă, Electromotor are o puternică

revenire și reușește să obțină o meri
tată victorie. Au înscris: Szekeres 
(min. 53), Felt (min. 78). Hapfl (min, 
87), pentru învingători și Varga (nun. 
46) pentru Teba. (ȘT. 1ACOB—coresp).

SERIA NORD

RECOLTA CĂREI — RAPID TG. 
MUREȘ (7—0). Terenul desfundat 
n-a constituit o piedică prea mare 
pentru echipa locală, care a practicat 
un joc bun. Realizatorii golurilor! Peț 
II (min. 16 și 87), Bohonyî (32), 
Haulier II (35 și 48), Horilă (55) și

tot timpul și dacă înaintașii aveau un 
tir mai bun rezultatul ar fi fost șl 
mai categoria. Pentru gazde au mar
cat Milesan, Frîncu și Nemeș, iar pen
tru oaspeți Nemeth și Petrică. (M. TI- 
BERIU și S. BOGDAN — coresp.)

SERIA SUD

DINAMO VICTORIA BUC.—FLA
CĂRA ROȘIE BUC. (1—0). Joc in 
care perioadele de dominare au alter
nat. Învingătorii au avut o mai buna 
orientare tactică. Meciul a foit influen
țat de un vînt puternic. Unicul gol al 
partidei a fost înscris în min. 40 de 
Cristoloveanu, dintr-o lovitură de coif. 
(N. TOKACEK — coresp.).

TEHNOMETAL BUC.—VICTORIA 
GIURGIU (1—0). Datorită unui „11 
m“, acordat cu destulă ușurință de ar
bitrul pitețtean I. Constantin fi trans
format de Dinu (min. 73), bucurește- 
nii au reușit să învingă, dar jocul lor 
nu a dat satisfacție. Oaspeții s-au do
vedit mai buni în eîmp, dar au fost 
ineficaci în fața porții adverse, in 
min. 75, Miloș (Tehnometal) a fost

Dialog la Constanta

Portarul Flăcării roșii prinde o minge înaltă. Fază din meciul Dinamo 
Victoria — Flacăra roșie, disputai duminică pe stadionul Dinamo 

Foto : N. Tokacek

După meciul Farul— 
BT.Ă. (0—0) un prie
ten constănțean mă o- 
prește și mă ia „om la 
om“, pe tot lungul bu
levardului, de la sta
dion și pină-n. centru.

— Să vedem ce-ai 
să scrii despre noi. Să 
■u ne menajezi. Decît 
să ne mîngîi cu „su
perioritatea teritorială" 
mai bine spune limpe
de că dacă mai jucam 
încă un meci, tot nu 
marcam... Atacul nos
tra merge și nu mer
ge. Aleargă, se zbate, 
dar cînd îți pui între
barea cu ce se alege 
după toate eforturile 
astea...

— Asta cam așa e. 
Dacă-tni aduc aminte 
bine, în retur, în patru 
meciuri. Farul a mar
cat... exact un singur 
goL

— Știi ce cred eu ? 
Uite: bine am făcut că

am întinerit atacul. Și 
încă, numai cu con- 
stănțeni! (Remarc aici 
nuanța de mindrie din 
tonul amicului și apoi, 
după privirile lui, mă 
pregătesc să parez un 
mic atac). Să nu mai 
aibă caricaturiștii poan
te pentru caricaturi de 
Anul Nou, nici cu... 
,;Gerovital“-ul, nici cu 
gara, cu valizele și cu 
Balada lui Topîrcea- 
nu...

— Ce te supără a- 
tunci ?...

Amicul îmi răspunde 
puțin cam pe glnduri:

— Vezi, dragă, azi 
parcă ne trebuia in 
teren un Dinulescu sau 
un Bukossy...

— Vrei să spui un 
jucător cu experiență, 
care să „gîndească" 
mai mult mingile, care 
să dirijeze puțin nă
vala tinerilor, un coor
donator, intr-un cuvînt.

— Da, da 1 Așa cum 
a avut azi U.T.A. La 
înaintare pe Floruț. în 
apărare pe Capaș. 
rădenii ne-au luat 
un punct, care — 
nu zic vorbă mare 
s-ar putea să... 
coste...

— Te referi la cele 
două deplasări conse
cutive, la Timișoara și 
la București ?

— La ele. dar și ’a 
programul de acasă, 
unde primim pe Steaua, 
Steagul roșu, Petrolul, 
cu care nu-i ușor...

Am ajuns în centru. 
La „Pronosport". ami
cul dă fuga la vitrină, 
să vadă ce-au tăcut 
Știința Cluj și Pi- 
teștiul.

Astă-toamnă, tot in
tr-o duminică seara, dă
dea fuga să vadă ce-au 
făcut Dinamo și Pro
gresul...

A- 
azi 
să

ne

RADU URZ1CEANU

Două
Desigur, cel aproape 7003 de spectatori 

prezen{l duminica pe stadionul Politehnica 
din Capitals au lost piâcut impresionați de 
aspectul acestei baze sportive studențești 
care, țață de anul trecut, se prezintă mult 
mal Îngrijită. Lăsîud Ia o parto lucrările 
de înfrumusețare — încă neîncheiate — ale 
stadionului, trebuie să arătăm că s-au adus 
Îmbunătățiri terenului de joc, „pardosit" 
acum cu un gazon excelent, iar echipele 
Știința București și Poiana Cimpina au pu
tui constata muite lucruri noi și ia vestiare. 
Se simte cit de colo mina gospodarului.

Dacă din acest punct de vedere cei in 
drept 1.1 Iac din plin datoria, nu același

aspecte
lucru ptriem spune despre ordinea care ar 
trebui să domnească în incinta terenului de 
joc și Ia cabine. Duminică, în timpul par
tidei Știința—Poiana, în interiorul terenului 
pătrunseseră zeci și zeci de persoane care, 
în mod normal, își aveau locul în tribune. 
(Din acest punct de vedere reamintim că o 
decizie a F.R.F. stabilește persoanele care, 
în timpul meciului, au dreptul să stea în 
incinta terenurilor de fotbal). De asemenea, 
în pauză, vestiarele echipelor aproape că 
sînt luate cu asalt de curioși ..

Iată două aspecte asupra cărc-ra organi
zatorii au uitat să ia măsurile care se im- 
P“n- — m. t. —

ATITUDINI
Covaci (78). Arbitrul T. Moga (Ora
dea) a condus bine. (T. SILAGHI — 
coresp.)

GLORIA BISTRIȚA - UNIREA 
DEJ (4—1). Echipa locală continuă 
seria victoriilor din returul campiona
tului. Oaspeții au jucat mai mult în 
apărare. Au înscris: Haidu (min. 17 și 
82), Pîrvuleț (52), Avramescu (54). 
respectiv, Goran (87). (D. DEAG — 
coresp.)

SODA OCNA MUREȘ — META
LURGISTUL BAIA MARE (5—0). 
Jucînd la valoarea sa reală. Soda și-a 
depășit net adversarul. In min. 70 
jucătorul băimărean Neuschli a fost 
eliminat din joc pentru profesie repe
tate la deciziile arbitrului. Golurile au 
fost marcate de Mureșan I (min. 30 
și 41), Stanciu (59 și 84) si Popanică 
(75). (GH. TĂUTAN și EM. TIRNA- 
VEANU — coresp.)

CHIMICA TÎRNAVENI — FAIAN
ȚA SIGHIȘOARA (2—2). Joc de fac
tură tehnică slabă, la care a contri
buit și terenul desfundat. Oaspeții au 
înscris prin Roșu (min. 39) și Forzea 
(42) iar gazdele prin Lază, din 11 m 
(33) și Roșu — autogol (80). (1. 
HASAȘIU — coresp.)

TEXTILA SF. GHEORGHE - MI
NERUL BAIA SPRIE (1—0). Texti- 
liștii au avut jocul la discreție. Fotba
liștii de la Minerul s-au apărat în 
permanență în 7-8 oameni și nu au 
reușit să tragă — în cele 90 de mi
nute — nici un șut pe spațiul porții. 
Unicul gol al partidei a fost înscris 
de Kiss (min. 82). Fotbaliștii oaspeți 
au avut o atitudine cu totul reproba
bilă, cînd, după marcarea golului în 
semn de protest au părăsit terenul în- 
toreîndu-se după două minute. (GH- 
BRIOTA și Z. POP — coresp.)

METROM BRAȘOV — MINERUL 
BIHOR (5—2). Brașovenii au dominat

eliminat pentru lovirea intenționată a 
adversarului. (A. ZAMFIRESCU — 
coresp.). <.

C.F.R. ROȘIORI—PORTUL CON
STANȚA (1—4)). Gazdele au dominat 
în majoritatea timpului, construind 
multe faze de gol. Ei au concretizat 
însă o singură dată (prin Copil, în 
min. 67) din cauza numeroaselor ra
tări din poziții clare de gol (Dinu, 
Leahevici și Copil, în min. 27, 62 și 
82). TR. NEGULESCU — coresp.).

PROGRESUL ALEXANDRIA—UNI
REA RĂCARI (1-—0). După un înce- 
pupt „tare" al oaspeților inițiativa 
aparține Progresului care reușește să 
înscrie golul victoriei prin Șoangher 
în min. 27. După aceasta jocul se 
echilibrează. O partidă foarte bună a 
făcut portarul Bădescu (Progresul). 
(P. BAICU — coresp.).

METALUL PITEȘTI — MUȘCELUL 
CiMPULUNG (2—0). Victorie meritată 
datorită puterii de luptă exemplare a 
jucătorilor piteșteni. Au înscris Sora 
(min. 17) și Matea (min. 30). Arbitrul 
N. Cristian (Craiova) a acordat golul 
al doilea deși fusese înscris cu mîna. 
(ELENA MIHALACHE și I. UDRESCU
— coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA—ELEC
TRICA FIENI (2—0). Constănțenii au 
jucat simplu în atac, direct pe poartă 
și au reușit să înscrie de două ori prin 
Doros (min. 12) și Suliman (min. 25). 
Oaspeților li se poate reproșa jocul 
dur practicat în apărare. (E. PETRE
— coresp.).

Un antrenor care poate face 
ce-1 taie capul...

în seria a Il-a a campionatului re
publican voleibalistele de la Voința 
Miercurea Ciuc au avut o comportare 
bună obținind rezultate care le-au si
tuat mereu pe primul plan al între
cerii. Iată însă că în etapa a treia a 
returului. Voința a pierdut în mod sur
prinzător meciul cu Penicilina Iași și 
cu aceasta un punct prețios De ce? 
S-au prezentat nepregătite sportivele 
din M. Ciuc ? Au jucat slab ? Nu. Alta 
este explicația.

Meciul trebuia să se desfășoare in 
ziua de 15 martie la ora 8,30. Dar 
la ora anunțată nu venise arbitrul 
principal, bucureșteanul Anton Ionescu. 
în această situație regulamentul preci
zează (lucru cunoscut de toată lumea) 
că jocul va Ii condus de arbitrul se
cund. Așa s-a și procedat. Meciul a 
început sub conducerea arbitrului Nelu 
Daniel din Iași. Primul set s-a desfă
șurat normal și s-a încheiat în favoa 
rea gazdelor (15—11).

Echipele se pregăteau să îneespăse
tul doi. In acest timp a apărut pe 
ușa sălii arbitrul Anton Ionescu. După 
cum se precizează tot în regulament, 
meciul trebuie să continuie cu același 
arbitru cu care începuse (arbitrul de
legat devenind observator). Nemulțu
mit însă de rezultatul primului set, 
antrenorul echipei Voința, losif Petreș,

a cerut... ca jocul să fie reluat de Ia 
început. Ceea ce după cum știe toată 
lumea, nu era posibil. Mulți din oii, 
cialii prezenți au căutat să-l lămu, 
rească pe antrenorul Petreș că poziția 
sa e greșită. Antrenorul nu s-a lăsat 
convins și... și-a retras echipa de pe 
teren. Antrenorul losif Petreș a avut 
o atitudine cu totul reprobabilă, dove, 
dind lipsă de respect față de spectatori. 
Și nu numai atît. O echipă întreagă 
s-a deplasat de la Miercurea Ciuc toc
mai la Iași ca să joace doar un sin
gur set I Pentru asta s-au cheltuit 
atîția bani (transportul, masa și caza, 
rea întregului lot) din fondurile asocia
ției ? Conducerea asociației sportive 
Voința M. Ciuc și federația de specia, 
litate vor trebui să ia cele mai severe 
măsuri. Să-i impute antrenorului 
Petreș cheltuielile care s-au făcut.

A greșit și arbitrul Anton Io* 
nescu. El sosise la Iași cu cîteva ore 
înaintea meciului, iar scuza că nu știa' 
în ce sală se dispută jocul nu poate 
fi acceptată, chiar dacă în oraș, după 
cum argumentează el, nu era nici un 
fel de afiș. Ce părere are colegiul 
central de arbitri de acest caz ?

CONSTANTIN ALEXE

Pînd in prezent 17 ciștigători
de autoturisme la Sportexpres

0 repriză, contra - cronometru
In partida disputată duminică. la O- 

radea. Intre echipele Crișul și Dinamo 
Pitești, jucătorii locali au dominat mai 
mult. In timp ce pentru apărarea pi- 
teșteană care lupta din răsputeri, timpul 
se scurgea încet, pentru jucătorii Cri- 
șului și publicul din tribune care aș
teptau din moment în moment să 
„cadă" golul, timpul trecea prea iute. 
Și cum se intîmplă în asemenea ocazii 
privirile tuturor se îndreptau spre cro- 
nometrul stadionului care depărundu- 
se încet, încet, dădea speranță unora 
și neliniște altora. Cînd in tribune su
porterii locali făceau diferite calcule 
privind puterea de luptă a apărării

oaspe, căreia ii mai dădeau 5 minute 
de rezistentă din cele 13 rămase pină 
la sfîrșitul reprizei, arbitrul Gh. Du- 
lea a fluierat încetarea joculuil Stu
poare I Ce se întîmplase ? Nimic deo
sebit. Cronometrul stadionului, defect, 
rămăsese in urmă cu 13 minute intr-o 
singură repriză ! Poate n-am fi consem
nat aceasta dacă n-am fi văzut cite 
iluzii s-au spulberat în... tribună. Pen
tru evitarea oricăror confuzii în cro- 
nometrarea timpului, In repriza a doua, 
s-a hotărit ca ceasul să fie oprit. Pe 
cînd se va lua măsura ca el să fie și 
reparat 7.

Zilnic sosesc la Direcția generală LOTO 
PRONOSPORT noi cîștigători de autoturism© 
la concursul SPORTEXPRES trim. I — 1964. 
Dacă în ziarul de marți am anunțat că nu
mărul lor era doar de 9, astăzi, el a cres
cut la 17 și desigur că în zilele următoare 
va spori, deoarece sîntem doar la începu
tul termenelor de depunere a biletelor cîș- 
tigătoare.

Iată cîștigători! de autoturisme la con
cursul SPORTEXPRES înregistrați pînă în 
prezent :

Popescu Petre din București; Ionescu Ma
ria din Ploiești; Altmayer losif din Timi
șoara; Dolack Bruno din Sibiu; Zois Nicolae 
din Oltenița; Maftei Gheorghe din Bacău; 
Petrașcu Gheorghe din Deva; Daraban Flo- 
rea din Marghita; Beleuță Dumitru din Bucu
rești; Radulescu Ion din București; Nicoa- 
ră Eugen din Petroșeni; Flore-a Paul din 
Galați; Dumitrescu Dumitru din com. Cîn- 
dești-Ploiești; Lupea Constantin din Rm. 
Vîlcea; Mîndru Vasile din P. Neamț; Fischer 
Altons din București; Dănilă Ion din Bucu
rești.

O Duminică, 12 aprilie, va avea loc la 
Sibiu tragerea cupoanelor cîștigătoare de 
la concursul special Pronosport din 5 apri
lie a.c.

LOTO PRONOSPORT asigură atribuirea tu
turor premiilor suplimentare oferite, prin în
tocmirea unui index cuprinzînd numerele 
cupoanelor distribuite efectiv participanților. 
Buletinele zecimale care obțin prin tragere 
la sorți un premiu suplimentar, îl primesc 
integral.

• Astăzi este ultima zi cînd vă mai pu
teți cumpăra bilete la tragerea Loto Cen
tral de mîine 10 aprilie a.c.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 8 aprilie 

1964, au fost extrase din urnă următoarele 
numele :

20 23 7 24 5 2
Numere de rezervă : 41 49
Fond de premii : 497.832 lei.
Termen de contestație : 29 aprilie* a.c.
Tragerea următoare va avea loc în Bucu

rești.

PREMIILE LOTO-CENTRAL
De la tragerea din 3 aprilie 1964 »

La tragerea Loto-central din ziua de $ 
aprilie a.c. au fost atribuite următoarele 
premii întregi și sferturi :

Premiul suplimentar I : 1 variantă sfert 
a 100.000 lei ; Premiul suplimentar II: 4 o 
3.459 lei și 1 a 846 lei ; Categoria I: 6 a 
11.552 lei și 4 a 2.888 lei; Categoria a Il-a: 
10 a 6 601 lei și 9 a 1.650 lei; Categoria a 
IlI-a: 31 a 2.294 lei și 17 a 573 lei; Catego
ria a IV-a: 53 a 1.151 lei și 69 a 287 lei; 
Categoria a V-a: 50 a 1.198 lei și 70 a 299 
lei; Categoria a Vl-a: 110 a 592 lei și 106 
a 148 lei; Categoria a VII-a: 219 a 289 lei 
și 242 a 72 lei; Categoria a VIII-a: 181 a 
356 lei și 182 a 89 lei.

Report la premiul suplimentar I: 57.152 lei.
Premiul de 108.000 lei pe o variantă sfert 

a revenit participantului Drăgoi Nicolae din 
Buzău.
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cie aici se reia cam
MASCULIN SERIA I

1. Steaua Buc. 7 6 0 1 109: 53 12
2. Dinamo Buc. 7 6 0 1 106: 66 12
3. Dinamo Bacău 7 4 0 3 66: «6 8
4. Știința Galați 7 4 0 3 02:119 8
5. Tractorul Brașov 7 3 0 4 87:107 6
6. Rai. Teleajen 7 2 14 88: 87 5
7. Rapid Buc. 7 115 80: 91 3
«. C.S.M.S. lași 7 10 0 61: 88 2

SERIA JK H-A

1. Știința Tim. 7 4 2 1 120: 85 LQ
2. Voința Sighlș. 7 5 0 2 125:120 10
8. Ș-iilnța Tg. Mureș 7 4 12 118:107 9
4. Tehnometal Tim. 7 3 13 79: 80 7
5. Știința Petr. 7 3 0 4 119:114 6
B- Voința Sibiu 7 3 0 4 30: 90 6
7 C.S.M. Reșița 7 2 14 96:113 5
8. Dinamo Brașov 7 115 49: 67 3

FEMININ. SERIA I

1. Rapid Buc. 7 7 0 0 106:38 14
2. S.S.E. Ploiești 7 5 11 46:44 11
3. Știința Buc. 7 5 0 2 73:23 10
4. Tmciorul Brașov 7 3 0 4 45:53 6
5. Progresul Buc. 7 2 14 47:66 5
8. Conlecția Buc. 7 2 0 5 48:66 4
|. Faianța Sighiș. 7 115 37:63 3
8. Rulmontul Bv. 7 115 42:85 3

categoriei A
• Echipele brașovene (Dinamo și 

Tractorul la băieți, Tractorul și Rulmen
tul la fete) au făcut pregătiri intense 
pentru retur, în care doresc să abțină 
rezultate cit mai bune. Loturile lor au 
fost completate cu elemente tinere va
loroase și în prezent, datorită antrena
mentelor începute din timp, dețin o 
pregătire destul de bună. Paralel, clu
burile Dinamo și Tractorul au luat mă
suri pentru reamenajarea terenurilor 
lor, pe care se vor desfășura meciurile 
de campionat. (C. Gruia, coresp. reg.).

PROGRAMUL PRIMELOR JOCURI 
DIN CAPITALĂ

Duminică, teren Giulești, ora 10.30: 
Știința București — Tractorul Brașov 
(f); ora 11.40: Rapid București — 
S.S.E. Ploiești (f). Teren Dinamo, ora 
14.30 : Electromagnetica Buc. — C.S.M. 
Sibiu (f); ora 15.40: Dinamo Buc. — 
Dinamo Bacău (m).

SERIA H-A
I. Știința Tim. 7 6 0 1 80:46 12
2. Banalul Tim. 7 5 0 2 75:57 18
3. Mureșul Tg. Mureg 7 4 0 3 67:54 8
«. CSM Sibiu 7 4 0 3 60:55 8
8. Știința Cluj 7 3 1 3 G5:«S 7
«. Construct. Tim. 7 3 0 4 40:59 6
7. SSE Petroșeni 7 1 1 5 42:69 3
3. Electromagn. Buc. 7 1 0 6 38:71 2

TIMIȘOARA

NOTE, ȘTIRI
AZI ȘI Mi INE — „CUPA DINAMO"

PREGĂTIRI LA
Șl BRAȘOV

• Echipele din Timișoara și-au ve
rificat stadiul de pregătire recent în ca
drul unei competiții „Cupa Primăverii". 
Iată rezultatele celor 6 meciuri: Ști
ința — Mecanica 20—15 (9—3), Teh- 
nometal — Ambalajul Metalic 27—10 
<14—6), Știința — Ambalajul Metalic 
21—18 (12—8), Tehnomeial — Meca
nica 10—11 (4—6), Mecanica — Am
balajul Metalic 14—8 (4—5), Știința 
— Tehnometal 16—W (7—7). Cupa a 
fost cucerită de Știința. La fete s-au 
disputat partidele t Știința — Con
structorul 17—7 (10—4), Știința — 
Ind. Linei 20—13 (14—8), Ind Lînei — 
Viitorul 17—3 (12—3). (Al. Gross. 
Coresp reg.).

Astăzi și mâine după-amiază pe te
renul Dinamo se 
competiție: „Cupa. Dinamo", la care 
participă patru echipe masculine. Azi, 
de la ora 16,30 au loc partidele : Di
namo Bacău—Rapid și Dinamo Bucu
rești — C.S.M.S. Iași. Mîine, de la 
aceeași oră, se vor întîlni învinșii între 
ei și învingători între ei.

desfășoară o nouă

IN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI

In ultimele partide ale primului tur 
s-au înregistrat rezultatele:

SENIORI: Steaua — Rafinăria Te- 
leajen 10—5 (2—4), Știința — Rapid 
9—3 (5—2), Dinamo — Rafinăria Te- 
leajen 14—10 (6—5), Steaua — Știința 
H—8 (3-3). SENIOARE: Electro- 
magnetica — Știința 5—4 (2—3) 1, 
Progresul — Confecția 6—3 (2—1).

ATLETISM
Concursul republican de primăvară al juniorilor

Aproape 500 de tineri atleți din în
treaga țară și-au anunțat participarea la 
tradiționalul concur, republican de pri
măvară pentru juniori și junioare. După 
eum am mai anunțat această importan
tă competiție se va desfășura sîmbătă 
(de la ora 9 ți de la ora 15) și dumi
nică (de Ia ora 9 și de la ora 14,30) 
pe Stadionul Republicii.

Este o foarte bună ocazie să-i vedem 
Ia lucru pe reprezentanții tinerei ge- 
ne rații de atleți, să vedem roadele 
activității de pregătire desfășurată în 
secțiile de atletism din cluburi ți aso
ciații. Printre participant! se numără: 
Gl. Castache, noul recordman mon
dial la aruncarea ciocanului, Andrei 
Sepsi și Șe-rban loan, recordmani la 
înălțime (juniori mici) cm 1,90 m, 
^MUiaela Peneș, Gabriela Radulescu, 
^iorel Suciu ele.

• La Cîmpulung Museel a avut loc 
irecent primul concurs în aer liber din 
1964. Cele mai bune rezultate : juni
oare 11 : 60 m : V. Dinu 8,4 ; 60 mg : 
S. Nedeleu 9,6; greutate (3 kg): 
Ol. Jinga 11,63; greutate (4 kg) : 
Jinga 10,10 ; juniori II : 80 m : I.
Borcănescu 9,8 ; suliță (600 gr.) : 7V. 
fFcZrmareanu 51,20 ; greutate (5 kg) : 
'N. Vălirnăreanu 12,27. (G. Bădescu— 
coresp.).

® Pe stadionul Republicii s-a desfă
șurat duminică un concurs rezervat 
juniorilor, dotat cu „Cupa Metalul14, 
întrecerile au fost serios influențate 
de vîntml foarte puternic. Cîteva re
zultate : Băieți : 400 m :■ Gh. Bălașa 
(SSE2) 53,6; suliță: T. Achiței (SSE 2) 
48,08; disc: S. Hodoș (CSS) 41,30; 
Fete : înălțime : D. Radu (SSE Viit.), 
El. Prosac (SSE 1), R. Vezeanu (SSE 
\1) și D. Dobrică (SSE Viit.) 1,40; 
suliță: T. Dinișoară (SSE 1) 33,94 ;
disc : El. Prodan (Voința) 39,09. (N. 
D. Nicolae — coresp.).

coneurs. Recent i-arn avut ca oaspeți 
pe juniorii din Constanța. La între
ceri, în ciuda apelurilor repetate ale 
tov. Staharovschi, președintele comi
siei regionale de atletism, n-au răs
puns „prezent" de cît trei arbitri (din
tre aceștia unul fiind eu, altul tov. 
Staharovschi !)".

Săptămîna trecută, la concursul de 
primăvară al Școlilor sportive de elevi, 
aceeași situație. După cum ne spunea 
tov. C-tiu Dumitru, secretar general 
al FRA, a fost nevoie să se apeleze 
la serviciile profesorilor de ed. fizică 
și ale antrenorilor echipelor partici
pante, pentru ca întrecerile să se des
fășoare în condițiuni cît mai bune.

Ce se întîmplă la Oradea ? Ce pă
rere are despre această situație con
siliul regional al UCFS (președinte 
tov. Pop) ? în fața tinerilor sportivi 
arădeni stau, în acest an, sumedenie 
de concursuri importante, mâi ales în 
cadrul Spartachiadei republicane. Cum 
se vor organiza oare aceste întreceri ? 
Iată o întrebare Ia care așteptăm ca 
răspuns FAPTELE !

.UNDE NE SÎNT... ARBITRII ?

îri urmă eu 
la Bucure ști, 
arădean Lud. 
,tat și despre 
atletic prin Oradea, 
sîrgaință, spunea iov. Kiss, și sperăm 
ca rezultatele muncii noastre să se 
vadă cît de curînd. Cu un lucru stăm 
însă farte prost: cu arbitrii! Aproape 
că nici nu mai putem organiza un

cîteva zile l-am întîlnit,
Pe

Kiss. Firește, am discu- 
ce se întîmplă pe

inimosul antrenor

tărîxn
,Se muncește cu

ÎN RONDURILE boxerilor polonezi 
care sa pregătesc în vederea J. O. 
de la Tcld-a a apărut cunoscutul at
let Janusz Sidlo. întrebat de ziariști 
dacă este hotărît să practice bo
xul, el a declarat că se pregătește 
alături de boxeri fiindcă aceste an- 
trencnneate îl ajută pentru menține
rea Mrțeî în mîini și în picioare, 
factori hotăritori pentru un 
lor de suliță.

JACK DEMPSEY, unul din 
boxeri profesioniști ai lumii ,_ 
ținut titlul mondial între anii 1919— 
1928), este total nemulțumit de evo
luția boxului profesionist. La o masă 
organizată în cinstea sa la New 
York a declarat : „Ar trebui consti
tuită o comisia națională care să 
ne scutească de „boxeri" cum sînt 
Clay și Lîs’-oa. In timpurii® noastre 
— a continuat el uitîndu-se Ia Gene 
Tunney, prezent la masă, care l-a 
deposedat de titlu în anul 1926 — 
n-ar fi fast posibil ca unul din bo
xeri să stan pa scaunul din colțul 
său și să refuze lupta pentru o ră
nire problematică”.

LA UN RECENT meci de fotbal din 
orașul italian Empoli, între echipa 
locală cu același num o și formația 
Luchese, pe teren spiritele au fost 
atît de inUerbintate, incit arbitrul 
s-a văsuț nevoii să elimine din joc

aruncă

marii 
(a de-

A

VINERI LA STOCKHOLM: 
SUEDIA—R. P. R0M1NĂ LA POLO

Vineri se desfășoară la Stockhelm 
meciul internațional de polo 
reprezentativele Suediei și 
Romîne.

în vederea acestei partide,
ționata țării noastre a părăsit Ca
pitala miercuri pe calea aerului. 
Jucătorii noștri vor susține sîmbătă 
o nouă partidă în capitala Suediei.

dintre 
R. P.

selec-

ÎNTRECERI de antrenament 
LA TENIS

In cadrul unei pregătiri comune, 
tre 16 și 22 aprilie va avea loc 
terenurile de tenis de la Progresul 
Capitală o întrecere cu caracter 
antrenament eu participarea unor
nismani sovietici și romîni. De la oas
peți vor lua parte Metreveli, Leyus, 
Lihaciov, Mozer, iar de la noi, Țiriac, 
Mărmureanu, Bosch, D- Viziru, C. Po- 
povici, Ilie Năstase, Dron, Boaghe.

în-
pe 

din
de 
te-

REPREZENTATIVA ORAȘULUI SARAJEVO—
SELECȚIONATA CATEGORIEI A 4-3 (3-1)

SARAJEVO 8 (prin telefon). —• 
Aproximativ 12.000 de spectatori au 
luat loc astăzi fa tribunele stadionu
lui din localitate pentru a asista la 
meciul de pregătire dintre reprezenta
tiva orașului Sarajevo și selecționata 
categoriei A din R.P. Romînă. Jocul s-a 
desfășurat pe un timp nefavorabil: a 
plouat pînă înaintea jocului, după 
care a început să ningă cu fulgi mari 
care au acoperit terenul.

Darnice să-și ia revanșa, gazdele 
(întărite cu jucători de la Zelesniciar) 
au început foarte puternic, prelufad 
■inițiativa printr-un joc în continuă 
mișcare, cu demarcări rapide pe toată 
suprafața terenului. La această ma
nieră de joc fotbaliștii romfai n-au 
răspuns cu „armele" cele mai potrivite. 
Apărarea nu a reușii să iasă organizat 
din presiunea adversarului, a comis 
greșeli (în special pe partea 
Gre’avu), iar atacul n-a

lui 
putut să 

înjghebeze acțiuni dare. Această pe-

FOTBAL PE GLOB
ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE; 

GRECIA—ANGLIA : 4—1l

Ieri, la Atena, în cadrul prelimina
riilor olimpice s-au întîlnit în meci re
vanșă echipele Greciei și Angliei. Vic
toria a revenit fotbaliștilor greci cu 
4—1 (1—0), după ce primul Joc îl 
pierduseră cu 2—1. In turul următor, 
Grecia va întîlni în două meciuri deci
sive pentru , ‘
de la Tokio,

calificarea în turneul final 
echipa Cehoslovaciei.

ÎN CUPA ORAȘELOR ȚIRGURI

Budapesta, Unești DozsaAseară, la Budapesta, Ujpesti Dozsa 
a susținut meciul revanșă din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei orașelor 
tîrguri* cu formația spaniolă Valencia. 
Fotbaliștii maghiari au învins cu 3—1, 
dar au pierdui calificarea în semifinale, 
deoarece primul joc îl pierduseră cu 
5—2. In semifinale Valencia va întîlni 
echipa F. O. Koln, iar F.G. Liege va 
juca cu 
Liege a 
1-0).

Saragosa. (In al treilea meci 
dispus de Spartak Brno cu

ȘTIRI,

Verona

REZULTATE

s-a disputat ieri după• La
amiază meciul dintre echipele secunde 
ale Belgiei și Italiei. Rezultat: 1—1, 
după ce La pauză italienii conduceau 
cu 1—0.

• Sîmbătă, la Florența, se întîlnesc 
primele echipe ale Italiei și Cehoslo
vaciei. In meci de pregătire, fotbaliștii 
cehoslovaci au dispus de Dinamo Praga 
cu 2—1, prin golurile marcate de Sche
rer și Pospiiial.

>' Ieri, la Dublin, în „Cupa Euro
pei*, Spania — Irlanda 2-0. (In pri
mul meci 5-1).

Selecționatele de fotbal ale R. S. 
Cehoslovace au susținut noi întîlniri 
de verificare în vederea apropiatelor 
meciuri internaționale. Echipa olimpică 
a jucat cu formația C.K.D Praga, cîști- 
gînd cu scorul de 5—1 (2—0). Antre
norul Vytlaeil a aliniat următoarea for
mație i Schmucker, Urban, Matlak, 
Weiss, Pickman, Nepomucki, Vojta (Ko- 
manek), Brumowski, Gaborik, Masny, 
Valosek. Cel mai în formă jucător a 
fost atacantul Masny, care a marcat 
și două puncte.

Echipa olimpică a R. S. Cehoslovace 
va întîlni, după cum se știe, la 26 
aprilie la București, selecționata olim
pică a R. P. Române, într-un meci a- 
mical.

rioadă a durat aproximativ 25—30 
minute, timp în care selecționata ora
șului Sarajevo a reușit să înscrie 3 
goluri prin Ismailovici (min. 7), — 
mingea a întîlnit piciorul lui Greavu, 
care atacase prin alunecare, ș.i a ri-, 
eoșai în poartă, peste Mîndru •—• 
Seboviei (min. 15) și Btogradlici (min. 
25).

Din min. 30, fotbaliștii romfai echi
librează jocul, reușesc să rămîn-ă mai 
mult în posesia mingii și să con
struiască acțiuni bine orientate, din 
care se creează faze de goi. Dar din 
cele patru ocazii clare, romînii fruc
tifică una singură, prin Voinea (min. 
38), care a trimis balonul cu capul ta 
plasă, la o centrare de la Creinieeanu.

După reluare, inițiativa continua să 
fie de partea fotbaliștilor noștri. Se 
întreprind numeroase infiltrări în dis
pozitivul apărării adverse, remarcta- 
du-se în special jocul bun practicat 
de Georgescu, Constantin și Sasu. Ga 
o consecință a jocului mai bine desfă
șurat, fotbaliștii romîni reușesc în scurt 
timp să obțină egalarea. In min. 56, 
Georgescu expediază un șut puternic din 
afara careului de 16 m, portarul nu 
poate reține balonul și Sasu, atent, reia 
ta plasă: 3—2. După numai 2 minute, 
Creinieeanu întreprinde o acțiune in
dividuală, driblează și pe portar, iritni- 
țtad balonul în plasă: 3—3. Jocul con
tinuă să se desfășoare în nota de su
perioritate a fotbaliștilor romîni, da» 
la un contraatac al gazdelor (min 
65) care nu se anunța periculos — 
Osim înscrie: 4—3. Riposta echipe: 
noastre este deosebit de puternică 
dar acțiunile din care se creează, si
tuații de gol sînt stopate eu • ‘ari- 
tate de... arbitru. Astfel, un gchj '•■veriî 
de Sasu după o combinație . bușită 
cu Pîrcălab este anulat pentru ofsak 
imaginar. Ultima parte a jocului s( 
desfășoară în nota de superioritate e 
fotbaliștilor romîni, care însă nu reu 
șese să egaleze.

Arbitrul iugoslav Teleda a concur 
formațiile: Selecționata orașului Sa 
rajevo: Sirco — Fazlagici, Biogradlici 
Vujovici — Prijaca, Seboviei — Ris- 
tici, Ismailovici, Ferhatovici, Osim 
Blajevici.

Selecționata categoriei A: Mîndn 
(din min. 33 Dateu) — Popa, Nun 
weiller III, Koszka, Greavu (din min 
29 Ivan) — Petru Emil, Constants 
(din min. 46 N. Georgescu) — Pir 
călab, Voinea (din min. 46 Constantin) 
Sasu, Creinieeanu.

R. BALABAN

Turneul de șah 
de la Sarajevo

In turneul internațional de șah de 
la Sarajevo a mai rămas de jucat o 
singură rundă. Dar, citeva partide în
trerupte mențin neclară situația in 
fruntea 
nostru, 
luni, cu 
partidă de mare luptă victoria a reve
nit marelui maestru german. In runda 
a 14-a Ciocîltea a remizat cu Bukici, 
urmînd ca în ultima rundă să-l întîl- 
nească cu negrele pe Matulovici. Iată 
clasamentul după 14 runde:

1—2. Polugaevski Uhlman 9% p 
(1): 3. Hort 8V2 p; 4—5. Packman, 
Trifunovici 8 p; 6. Ivkov 7 p (3); 7. 
Bogdanovici 7 p (1); 8—9. CIOCIL- 
TEA. Gufeld 7 p.

în 
clasament li lui. Reprezentantul 
Victor Ciocîltea, l-a întîlnit 
negrele, pe Uhlman. După o

doi fotbaliști de la Empoli și trei 
din echipa adversă. Dar tensiunea 
a continuat că crească. Un polițist 
care a avut proasta inspirație să 
intervină la un nou incident, a fost 
grav lovit, fiind internat în spital. 
Jucătorul care l-a lovit, Conti, a 
fost arestat pe loc, astfel că Luche- 
se a rămas în... 7 jucători.

câștigător
ciclist al Fran- 
fost angajat de 

curînd de către Federația iraniană 
de ciclism în calitate de consilier 
tehnic.

ANDRE LEDUCQ, 
două ori al Turului 
ței (1930 și 1932), a

rile

FOSTUL campion mondial de box 
la toate categoriile, gigantul Primo 
Camera, constituie și azi q atrac
ție... la catch. La un meci pe care el 
l-a disputat la Quito (Ecuador) au 
asistat 35 000 de spectatori. Deși în
vingător, el a nemulțumit publicul 
prin comportarea sa, astfel că a 
lost nevoie de 500 de polițiști pen
tru ca să poată părăsi stadionul.

LA TOKIO se editează o aaxte de 
telefon pentru uzul participanților 
la J.O. și al turiștilor străini care 
vor sosi în capitala Japoniei cu 
prilejul Jacurilor Olimpice. Cartea 
va avea 200 de pagini și va conți
ne numerele de telefon și adresele

s-a dis- 
cros al 
selecție

• In apropiere de Belgrad 
putat, recent, campionatul de 
Iugoslaviei, ultim criteriu de 
al atleților iugoslavi în vederea cam
pionatului balcanic de cros, care va 
avea loc duminică la Vrnjacka Banja. 
Victoria în proba masculină a revenit

Cervan, care a parcurs 10 000 m 
31:24,8. El a fost urinat de Vajiei 
31:36,0 și Bogunovici — 31:46,0. 
fete (2000 na) a câștigat Mirkovici 

în 7:07,0, urmată de Maricici — 7:13,2.
• Selecționatele feminine de bas

chet ale R. S. Cehoslovace și R. P. 
Polone s-au întîlnit într-un meci ami
cal desfășurat în orașul Zakopane. 
Victoria a revenit sportivelor ceho
slovace cu scorul de 71—62 (35—28).

< La Tbilisi s-a desfășurat concursul 
de pentatlon modern care a reunit pe 
candidații în echipa olimpică a U.R.S.S. 
Locul întîi a fost ocupat de Eduard 
Sdobnikov cu 4751 puncte, urmat de 
Albert Mokeev — 4740 puncte și Oleg 
Haplauov —- 4698 puncte. Fostul

lui 
în

La
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stadioanelor, terenurilor de antre
nament, instituțiilor importante .pre
cum și ale tuturor membrilor corni- 

va 
și

tetului de organizare. Lucrarea 
fi editată în engleză, franceză 
japoneză.

at-CU PRILEJUL unui concurs de 
leîism desfășurat în sală, canadia
na Diana Gerace a obținut 1,75 m 
la săritura in înălțime.

ATLETELE olandeze își desfășoară 
pregătirile pentru J.O. sub condu
cerea cunoscutei campioane Fanny 
Blankers-Koen (cîștigătoare a 4 
medalii de aur la Olimpiada de la 
Londra—1948). Blankers-Ko-en consi
deră că o singură atletă olandeză 
are șanse mari să obțină o me
dalie-la Tokio: Gerda Kraan, cam
pioană europeană la 800 m.

REVISTA franceză „Franca Foot
ball" remarcă performanța portaru
lui Mario Da Pozzo, de ia echipa 
Genoa (Italia), care a jucat 792 ds 
minute fără a primi vreun gol. După 
cura subliniază revista citată, se 
pare că acosta este un record pen
tru Ralia.

COMISIA juridică a ligii italiene 
de fotbal l-a sancționat pe Angelil- 
lo, de la A.S. Roma, cu o ameudă

campion mondial, Igor Novikov, i 
ocupa locul 8 cu puncte.

• Jucătorul australian Roy Emersw 
a eîștigat turneul internațional de te 
nis de cîrnp de la San Juan 
Rico). în finală, el l-a învins cu 3—6 
8—6 ; 7—5 ; 6—2 pe mexicanul Ra 
fael Osuna. Proba feminină a reveni 
sportivei Richey (S.U.A.), învingă 
toare cu 6—4; 6—0 în fața juca 
toarei franceze Franșoise Durr.

9 Selecționata feminină de basche 
a U.R.S.S. și-a început turneul îi 
S.U.A., jucîiid în localitatea Joplii 
(Missouri) cu echipa „Flying Queens 
pe care a învins-o cu scorul de 78— 
36 (47—21). Unul din pivoții echipe 
sovietice, Skajdrite Smildzina, a fos 
cea mai eficace jucătoare în aces 
meci. Ea a marcat ÎS puncte. Baschet 
batistele sovietice vor mai susține î< 
S.U.A. încă 4 întîlniri, după care vo 
pleca în Peru pentru a lua parte l 
campionatele mondiale de la Lima.

de 25 000 lire pentru... remarce d»- 
plasate la adresa arbitrului.

IN ECHIPA de fotbal a Suediei, 
care a participat la recentul turneu 
de juniori U.E.F.A., a jucat și Tho
mas Nardhal în vîrstă de 18 ani. El 
este fiul celebrului internațional Gun
nar No-rdhal, care activează în pre
zent la F.C. Milan. Thomas este al 
cinciloa Nordhal internațional suedez 
după Gunnar, Knut, Berzil și Goeste.

ARBITRUL belgian de fotbal Van 
Nuiiatl are o dorință: vrea să con
ducă cel de-al 60-lea meci internațio
nal înainte de a se retrage definitiv. 
F.I.F.A. l-a înțeles și a hotărît să-I 
sprijine. Recent el a fast desemnat 
să c-onducă cel de-al 59-lea meci 
internațional din cariera lui: Spania 
—Irlanda.

COMITETUL de organizare a Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la Inns
bruck a -anunțat că încasările reali
zate în cursul Olimpiadei Albe au 
întrecut toate așteptările. Intr-ade
văr, numai din vînzarea biletelor 
s-au încasat 33 215 000 șilingi, cifră 
superioară c-u 8 milioane șilingi pre
viziunilor oigani-zatoiilar.

ECHIPA de tenis a S.U.A. 
pantă la Capa Davis are un 
trena? în persoana Iui Vie 
fosl cîștigutor al turneului 
Wimbledon și campion al S.U.A.

partic!- 
noa an- 
Seixas. 

de la
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