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Potecile se descoperă după hartă!
Din două colțuri ale „BătiesiP 

— cit puțin timp în urmă — s-a 
dat startul în cadrul primei 
etape a Spartachiadei republi
cane — la un concurs de orien
tare turistică, organizat de clu
bul sportiv Flacăra. Pârtiei- 
panți: 114 iubitori ai turismu
lui.
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5-4 LA TENIS Două puncte de atracție pentru iubitorii gimnasticii

Meciul internațional feminin
Romînia —Polonia

Prima etapă a campionatului republican pe echipe
Pe buna dreptate, iubitorilor 

gimnasticii li se 
să urmărească — 
două importante 
vorba de meciul
zentativele feminine ale R. P. 
Romîne și R. P. Polone și de 
prima etapă a campionatului re
publican pe echipe.

oferă prilejul 
azi și mîine — 
întreceri. Este 

dintre repre-

Atanasia 
Emilia

Dorin Giurgiucă, Radu 
Negulescu și Adalbert 
Reti — autorii victoriei

(Citiți in pag. a 8-a = 
relatările trimisului nos- = 
tru special C. COMAR- = 
N1SCH1). =
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0 VERIFICARE
PENTRU AMBELE

UTILĂ
ECHIPE

Ceampelea 
gimnastele

intemațional 
Cracovia. Va 

pentnu antre- 
vedea stadiul

Cu excepția Elenei 
și a Rozaliei Baizat, 
noastre fruntașe iau pentru pri
ma oară startul, în acest an, 
într-o întrecere internațională, 
spre deosebire de echipa polo
neză, care zilele trecute a con
curat la turneul 
găzduit de orașul 
fi un bun prilej 
norii noștri de a
actual de pregătire a echipei, 
nivelul pe care ea l-a atins, și 
de a stabili „retușurile44 care 
vor mai trebui făcute în pe
rioada următoare, pentru o com
portare cît mai bună la J.O. de 
la Tokio. în orice caz, meciul 
cu R. P. Polonă constituie un 
obiectiv însemnat pentru echipa 
noastră feminină și sîntem con
vinși că ea ne va
să aplaudăm, din nou, o victo
rie a

Joi 
lotul
antrenament, după 
alcătuită echipa :

da satisfacția

p.

seara, în sala 
nostru a făcut

culorilor R. Romîne.

Flo re a tea, 
un ultim

care a fo8t 
Rozalia Bai-

au sosit

zat, Elenu Ceampelea, 
lonescu, Sonia lovan, 
Liță și Elena Tutan.

Gimnastele poloneze
în Capitală joi după-amiază. Vi-

Cizela Niedurna, Malgorzata 
Wilczek, Dorota Miller.

Azi, la ora 17,30, cele două 
formații se vor întrece în ca- 

(Continuare în pag. a 2-a)

î
Elena Ceampelea, tinără gim
nastă. care debutează azi in 
echipa reprezentativă a R. P. 

Romine.

Concursul republican de primăvară 
al atieților juniori

Intre competițiile atletice cu 
racter republican, concursul 

primăvară al juniorilor și 
nioarelor ocupă un loc impor- 
nt.
„La ora actuală, ne interesea- 

in cea mai mare măsură ni
lul atins in pregătire de fi
rii noștri atleți, ne-a spus an- 
jnorul coordonator pentru ju- 
ari LIXANDRU PÂNDELE. 
* interesează, de asemenea, să

vedem cum au rezolvat antreno
rii noștri multiplele aspecte ale 
problemei selecției, cît și felul 
in care se face orientarea atie
ților către probele in care pot 
da cel mai mare randament, 

întrecerile acestei tradiționa
le competiții se desfășoară pe 
stadionul Republicii, astăzi de 
la ora 9 și de la ora 15 și 
continuă mîine de la ora 9 și 
de la ora 14.30.

neri la prânz ele 
în sala Floreasca. 
hotărât să opună 
mine următoarea 
talia Kot-Wala, 
tolska,

s-au antrenat 
Antrenorii au 
formației ro- 
echipă : /Va-

Elzbieta Apos- 
Barabara Eustachiewicz,

Mîine, etapă
O nouă etapă — a 18-a — 

mîine în campionatul categoriei 
A ; o etapa completă, cu obiș
nuitul cuplaj din Capitală, cu 
jocuri pe 5 dintre stadioanele 
din provincie.

La București, formațiile gazdă, 
Dinamo și Steaua primesc repli-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
„OLIMPICII- DIN
NOU IN RING

Duminică dimineața, de la ora 
în grădina Progresul, din str. 

i’n Vidu, va avea loc o nouă reu- 
une de box 'a care participă 
rmponenții lotului olimpic A.
Meciurile vor fi fără decizie, în 
impania unor boxeri fruntași din 
icțiile cluburilor și asociațiilor 
ucureștene.

FINALELE
CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE SCRIMĂ 
PENTRU SENIORI

Federația de specialitate a sta- 
ilit datele primei manșe a fina- 
lor campionatelor republicane 
e scrimă rezervate seniorilor, 
ătâ-le :
• Joi 16 aprilie : floretă bă- 
ți-individual vineri 17 aprt-
e : floretă băieți-echipe • sîrri- 
ztd ÎS aprilie ; floretă fete-in-

dividual © duminică 19 aprilie : 
floretă fete-eehipe a luni ?o a- 
prilie : spadă-individual ** marți 
21 aprilie ; spadă-echipe © 
miercuri 22 aprilie .• sabie-indi- 
viduai • joi 23 aprilie : sabie- 
echipe.

La finale vor participa aproape 
200 de scrimeri’din principalele 
orașe ale țării. întrecerile vor 
avea loc în sala Giulești din Ca
pitală

LUNI, PRIMELE ÎNTRECERI 
ALE FRUNTAȘELOR 
BASCHETULUI'FEMININ

Luni încep în Capitală primele în
treceri din turneul final at campio
natului feminin de baschet, la care 
participă echipele Știința, Rapid, 
Voința București șî Mureșul Tg Mu
reș. Iată programul meciurilor din 
primul tur r LUNI : Mureșul — Ra
pid și Voința — Știința; MARȚI ; 
Știința — Mureșul si Rapid — Voin
ța; MIERCURI M»oșul — Voința 
și Rapid — Știința,

CICLIȘTII ROMINI 
CONCUREAZĂ LA 
BUDAPESTA

Ieri dimineață a plecat la Buda
pesta o delegație de cicliști romini 
care va participa la tradiționala 
competiție de fond .Cupa căpitan 
Ostapenko’. Concursul aie loc dumi
nică dimineața Delegația este al
cătuită din cicliștii Ion Braharu, Gh. 
Rădulescu, Gh. Neagoe, Aurel Șe- 
laru și C. Ciobanu.

DE LA LECTORATUL I.C.F.
Luni 13 aprilie, la ora 13, în 

cadrul Lectoratului cadrelor di
dactice de ?a Institutul de Cultură 
Fizică tov. lector N. Ceaușescu va 
prezenta referatul „Probleme pe
dagogice din educația fizică șco
lară"

Sînt invitați să participe profe
sorii de educație fizică si antreno
rii Expunerea se va tine în sa'.a 
de festivități a I.C.F.

Președintele comisiei de tu- 
rism-alpinism a clubului Fla
căra — ing. P. Negulici —- dă 
indicații fiecărei echipe, înainte 
de plecare. (Echipele sînt for
mate din cîte 2 concurenți). Se 
„studiază44 la repezeală schița 
traseului, se calqulează unghiu
rile de marș.

în mintea celor înscriși pe 
foile de concurs, labirintici de 
pe desenul plat capătă o a treia 
dimensiune : „Liziere... drumul 
forestier... potecile sinuoase, ca
pricioase care se pot lesne pier
de...44 Printre concurenți sînt 
mulți care astăzi participă pen
tru prima dată la acest gen de 
întrecere. Să descoperi în mijlo
cul pădurii un „post de control44 

„stația44 
— să ajungi la altul, 
cu strictețe drumul 

și limita de

și apoi — trecînd prin 
cu arbitri 
respectând 
indicat pe hartă 
timp, nu-i treabă ușoară !

De această părere erau la 
start economista Elena Pascali 
și merceologul principal Maria 
Bejan de la M.M.C.M. Dar cînd 
la jumătatea cursei izbutiseră 
să nu scape nici un „mut“, zîm- 
bete de fericire li se așternu- 
seră pe figuri !

— Zero penalizări, tovarășe ! 
— îmi soune concurenta Elena 
Pascali.

— Și fără „bîjbîieli*!— com
pletează colega ei de echipă. 
După busolă și după hartă am 
găsit mereu postul „mut4* de 
control!

— Concursul 
este minunat ! O 
radă D

de orientare 
adevărată șa-

★

Capătul de nord a>l pădurii 
Băneasa se învecinează cu un 
ogor proaspăt arat. Ploaia care 
căzuse în timpul nopții dăduse 
păru nt ului un luciu gras. Nu 
departe de mine, treceau în 
marș forțat reprezentanții aso-

Tineri si tinere!
Stadioanele și terenurile de sport

vă așteaptă. Participați cu toții
la întrecerile prime: etape a 
SP ARTACHIADEI REPUBLICANE!

(completă) în campionatul 
ca echipelor Dinamo Pitești și nose foarte bine un adevăr în 
■— respectiv — Siderurgistul acest sport cu balonul rotund. 
Galați. Dacă am aprecia aeesle un adevăr potrivit căruia nici

Fază din meciul Rapid — Petrolul disputat anul trecut în 
Capitală

partide numai după criteriul va
loric, desigur că sarcina celor 
două echipe bucureștene s-ar 
anunța dintre cele mai ușoare. 
Dar antrenorii Tr. Ionescu (Di
namo) și Gh. 01a (Steaua) ou-

un meci nu este jucat dinainte. 
Mai ales în situația în care Si
derurgistul mai poate spera, teo- 
retio, în evitarea retrogradării.

Dar meciurile cele mai „tari“ 
ale acestei etape se desfășoară

ciației / AROM : electricianul 
Radu Mircea „aparatistul* de 
bord Teodor Mi.ru. Se grăbeau 
să „intre61 la timp în stație. I-arn 
ajuns din urmă, în cele cîteva 
minute cît prezentau arbitrilor 
ti chetele de control.

— Sîntem mai vechi în ale 
„orientării66, mi-a spus turistul 
Radu Mircea. Am concurat si 
anul trecut pe trasee destul de 
dificile, la B rănești sau Pre
deal.

Răgazul de timp nu ne-a per
mis decît să le mai urăm mult 
succes! (La sfîrșitul concursului, 
echipa Radu Mircea—Teodor 
Miru era trecută în fruntea cla
samentului fără nici o penali
zare !)

•44

★

S-au pornit peste 100 de en
tuziaști, de toate vîrstele, de 
toate meseriile, să descopere tai
nele și ascunzișurile fiecărei 
poteci.

îi văd la „postul 2“ pe repre
zentanții asociației P.T.T., ina- 
ratoniștii Tcodosiu și Chiose ; 
în mijlocul unei poieni, steno
dactilografele de la M.M.C.M., 
Irina Ștefănescu și Florica Ve- 
ber cercetînd cu migală acul ju
căuș al busolei („Orientarea este 
mai întîi de toate o treabă de 
tehnică !“).

★

Am consemnat în acest repor
taj doar o frîntură din ansam
blul unui 
desfășurat 
ui zare.

concura de amploare, 
înlr-o perfectă orșa.

MIHAI TODEA

Nai arbitri și instructori 
sportivi la Petroșeni

De curînd, 14 tineri sportivi 
din Petroșeni au trecut cu suc
ces examenul de absolvire pen
tru a deveni arbitri de hand
bal. Printre cei care s-au evi
dențiat, cu acest prilej, se află 
ing. Al. Florea, ca și studenții 
de la Institutul de mine din 
localitate, I. Crețu, I. Leu, E. 
Sabo, C. Drig și D. loan. Tot 
acum s-a mărit și numărul arbi
trilor de box și lupte. Aceasta 
în urma absolvirii a unor 
cursuri asemănătoare de către 
11 și, respectiv, 4 tineri.

In același timp a crescut și 
numărul instructorilor voluntari 
(4 — box, 4 — handbal, 2 — 
rugbi, 1 — volei, 5 — fotbal, 
2 — atletism, 1 — popice și 1 
— tir. (S. BALOI, coresp.).

categoriei A
la Ploiești și la Cluj. în orașul 
aurului negru, petroliștii pri
mesc vizita formației Rapid 
(dornică să se revanșeze după 
acel 0—6 din turul campiona
tului), în timp ce la Cluj, stu* 
denții vor avea ca parteneri da 
întrecere pe fotbaliștii de la 
Progresul. în perspectivă, două 
jocuri care promit un spectacol 
de calitate, așa cum de altfel 
ne-au declarat ieri și antrenorii 
Valentin Stănescu și Dincă Schi- 
leru.

în rest, meciuri Ia lași. Timi
șoara și Arad, unde echipele 
locale C.S.M.S., Știința și U.T-A, 
aa sînt ferite de emoții în jocu
rile pe care le susțin cu Criștd, 
Faxul și Steagul roșu.

(Citiți în pag. a 3-a : Din prega- 
tirile echipelor).

PROGRAMUL ETAPEI
București, stadionul „23 

August44, ora 14,30 : Steaua — 
Siderurgistul ; ora 16,15 : 
Dinamo Buc.—Dinamo Pi
tești; Iași : C.S.M.S.—Crișul; 
Cluj : Știința—Progresul; Ti
mișoara : Știința — Farul ;
Arad : U.T.A.—Steagul roșu ; 
Ploiești : Petrolul—Rapid.

Mi.ru
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Interviu—la plecare—cu Manabu Koga
Miercuri a părăsit Capitala, pentru 

a se întoarce în patrie, antrenorul japo
nez de înot Manabu Koga. A stat la 
noi. printre sportivi și printre antre
norii acestora, aproape trei luni. Cam 
atît cît a ținut și perioada pregătitoare 
a înotătorilor noștri, perioada în care 
se pune . temelia" solidă a viitoarelor 
performanțe.

A asistat, așadar, la victoria înotăto
rilor de la Clubul sportiv școlar — pe 
care i-a însotit în R. S. Cehoslovacă — 
a văzut si concursul republican de pri
măvară. care marchează sfîrșitul unei 
prime etape de pregătire.

Meritul antrenorului japonez in rea
lizarea numeroaselor recorduri repu
blicane (de sală) și multe altele per
sonale. înregistrate în cele două con
cursuri este de necontestat pentru că 
marea majoritate a proaspeților record
mani. cu toți foarte tineri, au fost pre
gătiți. zi de zi de Manabu Koga.

înainte de plecare, specialistul na- 
tației nipone ne-a acordat, cu amabi
litatea care-1 caracterizează, un nou 
interviu. Ultimul. Am început cu o... 
mărturisire:

— Tinerii sportivi pe care i-ați pre
gătit, vă sînt recunoscători pentru tot 
ceea ce ați făcut pentru ei...

— Mă bucur s-o aflu și de la do.
Mă despart cu regret de prietenii 

mei romini, dar am sentimentul dato
riei îndeplinite. In ceea ce mă privește, 
trebuie s-o spun, a fost o plăcere să-i 
pregătesc pe înotătorii dv. Cu toți au 
dat dovadă de disciplină, respectînd 
întocmai indicațiile date.

M. Koga
Văzut de Ad. Balint

— Despre aceste indicații, care poa
te poartă în ele unele noutăți, v-aș 
ruga să ne spuneți ceva.

— Noutăți ? Nici una. Rezultatele 
elevilor mei poartă în ele un singur 
„secret": ele au fost posibile datorită 
antrenamentelor desfășurate (in con
diții excelente) cu un volum și o in
tensitate mai mare. Mai mare — tre
buie precizat — decit se obișnuiește 
la du.

— Ce loc acordați tehnicii in pregă
tirea înotătorilor ?

— Unul de frunte. Nici mai jos, nici 
mai sus de factorul „forță". Le situez 
pe amîndouă pe aceeași treaptă. Una 
fără cealaltă fiind de prisos.

— V-ați întreținut timp de cîteva 
zile cu cei mai buni antrenori ai nata- 
ției noastre. Ce impresie v-au lăsat ?

— Sînt foarte bine pregătiți din 
punct de vedere teoretic. Multora din
tre ei le lipsește însă curajul de a pre
scrie elevilor lor un antrenament in
tensiv, adică — cum spuneam — cu 
un volum și o intensitate sporită.

— Cum pot reface înotătorii din 
localitățile fără piscine acoperite han
dicapul care-i despart de cei care se 
pregătesc în tazine de iarnă ?

— Dezvoltîndu-și pe tot timpul iernii 
pregătirea fizică generală cu accent 
pe forța specifică înotului. V-o spun 
din experiența înotătorilor japonezi, 
care timp de aproximativ cinci luni 
pe an — cu excepția celor din Tokio — 
jac doar pregătire pe uscat.

— Dintre înotătorii cu care ați lu
crat pe care-i considerați capabili de 
progrese substanțiale ?

— Pe toți, dar în special pe Vladi
mir Moraru la 400 m și 1 500 m liber, 
pe George Malarciuc la 200 m bras, pe 
Cornel Georgescu la 100 m liber. Pînă 
la o nouă revedere cu ei, mă voi inte
resa de evoluția lor prin intermediul 
scrisorilor...

Interviu luat de
G. N1COLAESCU

Înaintea primelor întrecer
• INTENSE PREGĂTIRI • ÎN BUCUREȘTI — CROSUL CANOTORII
• DIN CALENDARUL COMPETITIONAL... ■« UN OBIECTIV PR

CIPAL — ÎNDEPLINIREA NORMSLOR OLIMPICE

Ca în fiecare primăvară, sporturile 
nautice se pregătesc să reintre in ac
tualitate. Au rămas în urmă 
intense antrenamente la sală 
înțeles, la bac unde, alături 
tivii din loturile olimpice și 
cane, s-au pregătit cu rîvnă 
torii cluburilor bucureștene 
Dinamo, Știința. Metalul, Voința, Clubul 
sportiv școlar. Olimpia etc. De altfel, 
la concursurile de selecție organizate 
de federația de specialitate la 29 mar
tie și 5 aprilie antrenorii bucureșteni 
au prezentat numeroase elemente cu 
perspectivă în canotajul de perfor
manță. Să adăugăm că această ac
țiune atît de utilă continuă și în alte 
centre sportive ale țării cum sînt Ti
mișoara sau Arad.

Din primele zile ale lunii aprilie au 
început și antrenamentele specifice, 
dar continuă cu aceeași intensitate și 
munca pentru realizarea unei pregătiri 
fizice multilaterale superioare, accentul 
punîndu-se pe dezvoltarea forței și re
zistenței.

Pe lacul Herăstrău și la Snagov au 
reapărut caiacurile. canoele și schitu
rile. Sezonul competițional se apropie. 
Pînă atunci, canotorii se pregătesc

zilele de 
și, bine- 
de spor- 
republi- 

și cano- 
Steaua,

pentru tradiționala întrecere de 
primul „control" al calităților 
și al celei de bază — rezistența, 
crosul canotorilor (19 aprilie), 
revedea pe sportivii fruntași la 
„Cupei tineretului", competiți 
caiac-canoe și schif pe care o va ; 
lacul Herăstrău (1—2 mai). In 
care vor urma, cluburile bucur 
vor 
rîndul cărora nu va lipsi „Cuț 
namo", o adevărată verificare 
diului de pregătire înaintea cam 
telor republicane și a concursuri 
ternaționale din acest sezon.

La caiac-canoe, seniorii iși vc 
pută, la 11 și 12 iulie, titlur 
campioni ai țării. întrecerea jun 
programează „zona" ia 25—26 
și finala la 15—16 august. Con 
republican de tineret va începe 
iulie și se va încheia la 2 auț

Programul campionatelor n 
cane de canotaj prevede întn 
juniorilor pentru zilele de 25—21 
(zona) și 8—9 august (finala 
cele ale seniorilor pentru 
29—30 august (zona) și 12—li 
tembrie (finala).

Apropiatul sezon competiționa

organiza diferite coinpetil

Institutul Meteorologic anunța
••••

,Jn munți a nins masiv
După calendar, ne aflăm în toiul 

primăverii. După zăpadă, s-ar părea 
că sîntem în plină iarnă. Afirmația se 
referă, bineînțeles, la regiunile mun
toase, unde în ultimele două zile a 
nins masiv, spre bucuria amatorilor de 
schi, care-și văd astfel prelungit sim
țitor sezonul. Dar, iată buletinul pri
mit din partea Institutului Meteoro
logic :

„Un val de aer rece, venind din 
mările Nordului pînă în țara noastră, 
a schimbat aspectul Carpaților. Ploile 
s-au transformat în ninsoare abunden
tă, care a îmbrăcat munții într-o pă
tură nouă de zăpadă. Temperatura, 
coborînd sub zero grade, a oprit to
pirea straiului vechi de zăpadă, stăvi
lind și căderea avalanșelor în zona

alpină. In felul acesta s-au creat in 
toate masivele condiții favorabile prac
ticării schiului. Amatorii de schi pot 
profita de aceste zile excepționale de 
iarnă tirzie in munți, mai ales in ac
tuala perioadă, deoarece durata tim
pului rece nu va fi prea lungă.

Iată și grosimea straiului de zăpadă 
înregistrată în unele puncte în dimi
neața zilei de 10 aprilie: Predeal 26 
cm, Sinaia (Cota 1500) 36 cm, Vf. 
Omul 57 cm, Fundata 18 cm, Lăcăuți- 
Vrancea 38 cm, Ceahlău 11 cm, Rarău 
10 cm, Iezer 33 cm, Băișoara 12 cm, 
Vlădeasa (Apuseni) 6 om, Țarcu-Go- 
deanu 61 cm, Păltiniș 20 Cin."

Start într-una din spectaculoasele întreceri de caiac dublu
Foto: P. Romoșan

„Cupa F.R.S.B."
la probe alpine

Azi și rnîine, pîrtiile din Bucegi 
găzduiesc întrecerile tradiționalului 
concurs „Cupa F.R.S.B." la probe al
pine, la care vor participa cei mai 
buni schiori ai țării, invitați de fede
rația de specialitate. Printre ei se află 
campionii țării N. Iovici, Gh. Bălan, 
K. Gohn, Ilona Micloș, precum și 7 
Zangor, C. Tăbăraș, M. Bucur, P. 
Clinei, M. Enacheț I. Secui, Gh. Cris- 
toloveanu, ~ —
Stoenescu, 
și alții.

„Cupa F.R.S.B." constă dintr-o cursă 
de slalom special și una de slalom 
uriaș. Traseele sînt amenajate în por
țiunea dintre Valea lui Carp și Cota 
1400.

Q ATLETISM

Dan Focșeneanu, Mihaela 
Ana Scherer. Edit Suteu

Fostul „paradis"
Pe malul Someșului, pe mai multe hec

tare, se întinde minunatul parc sportiv al 
Universității Babeș—Bolyai din Cluj. Zeci 
de terenuri de tot felul, bazin de înot cu 
tribună, pistă de atletism, poligon de tiT. 
Nimic nu lipsește din acest parc, pentru 
ca activitatea sportivă a studenților clu
jeni să se poată desfășura în cele mai 
bune condițiunl. Parcul acesta plin de ver
deață, liniștit, a fost folosit, ani de-a rîn- 
dul, pentru pregătirile atleților noștri frun
tași din ioturile republicane. Era, fără exa
gerare, un adevărat «paradis" al atleților, 
iar pe stadionul său au „crescut1* sumede
nie de elemente talentate pe cate Clujul, 
clubul Știința le-au dat atletismului nostru.

Am vizitat parcul Babeș—Bolyai in toam
na anului trecut. Pe pista de zguiă neagră 
un grup de tineri atleți, majoritatea înce
pători, deprindeau „meșteșugul" diferitelor

Ion Zangor, unul din favorifii „Cupei F.R.S.B.
Foto: D. Stănculescu

atleților

așteptat cu nerăbdare de canotor 
nici ca în toate competițiile ti 
cane, ca și în concursurile intei 
nale, care vor fi găzduite de 
Snagov, în iulie și septembrie, s 
fășoare cu cit mai mult succes 
normelor de selecție pentru X 
Olimpice de la Tokio.

probe. Un start. Cîțlva pași de alergare șl 
atlețll se.,, opreau 1 Mai bine tis erau o* 
pri|l de mingea de lotbal șutalâ în tușâ 
de un jucâtor mai puțin precis in execuții.

In altă parte, in spatele porții de lotbal. 
Cornel Porumb, recordmanul țârii la înăl
țime, speranțâ olimpica, lâcea Încercări la 
ștacheiâ. Mingea, aceeași minge buclucașă, 
l-a deranjat mereu. Pinâ Ia urmâ a renun
țat sâ se mal antreneze.

.Paradisul' atleților a devenit, în ultimii 
ani, numai .paradisul'... fotbaliștilor 1 în
treg parcul a fost transformat pentru fot
bal. Au fost construite tot telul de aparate 
ațutâfoare (ceea ce, evident, nu este rău 1) 
dar, cum ne spunea deunâzi maestrul eme
rit al sportului Ion Moina, pentru atletism 
n-a mai fost confecționat nici mâcar un 
simplu prag Ia groapa de lungime 1 Pista 
stadionului, pe care nu s-a mai așternut 
un strat de zgurâ, de mal bine de 10 ani, 
este acum amintirea celei pe care Moina 
a alergat 21,3 sec și Lup șa 10.5 sec.

Vestiarele, atît de necesare pe vreme rea, 
nn mai stau la dispoziția atleților. Noroc 
cu tufele și pomii din jurul stadionului. 
Altfel, n-ar fi avut atieții unde să-și agațe 
hainele 1

Zilnic au loc pe terenurile de fotbal din 
parcul Babeș—Bolyai zeci și zeci de me
ciuri. Dar de atletism, cu foarte puține ex
cepții, nu se ocupă nimeni. Nu se găsește 
timp pentru așa ceva 1 Și astfel. Clujul — 
un puternic centru al atletismului nostru 
— și-a pierdut treptat această faimă. Față 
de posibilitățile existente în acest mare 
oraș, locul 5 ocupat la ediția din 1963 a 
campionatului republican al echipelor re
prezentative de regiuni, apare în adevărata 
lui lumină. La acest loc, necorespunzător, 
a contribuit — fără discuție — și faptul că 
parcul Babeș—Bolyai nu mai este un „pa
radis" al atleților...

Ce părere au 
Consiliul regional 
Consiliul clubului

Meciul internațional tem 
Romînia — Polonia

(Urmare din pag. 1) 

programului de exerciții i

O lucrare

ÎNCĂLZIREA

despre această situație 
al UCFS. Consiliul U.A.S., 
Știința Cluj ?

foarte utilă

SPORTIVULUI"
In colecția „Biblioteca sportivului", 

editura UCFS a prezentat recent ° 
nouă lucrare. Este vorba de „ÎNCĂL
ZIREA SPORTIVULUI", de prof. 
Zeno Dragomir — maestru at sportu
lui.

Ața cum este scris chiar în cuvin- 
tul autorului, „Realizarea performan
țelor superioare nu poate fi con
cepută fără contribuția importantă pe 
care o aduce încălzirea la obținerea 
«tării funcționale optime a organismu
lui sportivului. Cercetările efectraate 
în domeniul medicinii sportive au de
monstrat efectele favorabile ale încăl
zirii și caracterul ei indispensabil 
iuainte de executarea eforturilor mari".

Prof. Zeno Dragomir, care semnează 
și desenele lucrării — de altfel foarte 
sugestive —, prezintă în această bro
șură o serie de indicații foarte utile 
pentru antrenori, profesori, instructori 
sportivi și sportivi. De un mare aju
tor sînt, în special, capitolele privind 
caracteristicile generale ale activității 
desfășurate în cadrul încălzirii; du
rata încălzirii ; principalele exerciții 
folosite în încălzire ; exemple privind 
conținutul încălzirii la cîteva ramuri 
sportive (atletism, volei, fotbal, gim
nastică, înot, canotaj).

„încălzirea sportivului" este o lu
crare care nu trebuie să lipsească din 
biblioteca nici unui iubitor al activi
tății sportive.

drul
urmind ca rnîine, de la ora 18, 
desfășoare exercițiile liber ale

UN PRIM EXAMEN PENTRU 
NAȘT1I FRUNTAȘI DIN 1NTB 

ȚARĂ

Azi și rnîine este programată 
etapă a campionatului republic 
echipe pe anul 1964. Fără în 
este un examen serios pentru 
naștii fruntași din întreaga țars 
vor trebui să arate în ce măsi 
folosit perioada de la lultinia lo 
luție, progresul înregistrat în 
timp. După cum se știe, în într 
feminină vor lua startul opt e 
Știința I, Știința II, Dinamo, 0 
(București), C.Ș.M. Reșița, Selecț 
Constanța, Selecționata Banat, 
ționata Cluj. La masculin vor 
echipele : Știința I, Știința II, L 
I. Dinamo II, Steaua, Polit 
(București), Selecționata Cluj, 
ționata Banat, Vagonul Arad.

întrecerile au loc sîmbătă și 
nică (9,30—14,30), în prima zi 
programate exercițiile impuse, 
cea de a doua exercițiile liber 
Notele obținute de gimnastele ca 
parte din echipa R.P.R. vor co 
în clasamentul primei etape a ci 
natului republican pe echipe.



^CICLISM
O competiție utilă:

„Turul ciclist al Tunisiei66
ceaMarți au revenit în Capitală sportivii romîni care au participat la 

de a V-a ediție a „Turului ciclist al Tunisiei". După cum se știe, alergătorii 
noștri au realizat performanțe meritorii în această primă întrecere inter
națională a actualului sezon: echipa R. P. Romine s-a clasat pe locul IV, 
(au luat startul 18 echipe), iar G. Moiceanu (locul IV), Walter Ziegler 
(locul XV) și Ludovic Zanoni (locul XX) — în cursă au participat 108 
rutieri — s-au situat printre fruntașii competiției. Principalul scop al par- 
iipării primei noastre reprezentative 

„Turul ciclist al Tunisiei" a fost 
isă perfecționarea pregătirii în ve- 
:rea unei bune comportări în marile 
înfruntări internaționale ale anului 
164 : cea de a XVII-a ediție a „Cursei 
ăcii", campionatele mondiale și Jocu- 
le Olimpice de la Tokio. Pentru a 
î face o părere cu privire la reali-

Fază din desfășurarea celei de a V-a ediții a „Turului ciclist al Tunisiei". In 
fotografie, sosirea echipei R. P. Romîne in etapa a Il-a. în prim plan 

G. Moiceanu și C. Dumitrescu

:area acestui scop, ani stat de vorbă 
:u antrenorul Ernest Golgoți — care 
î pregătit și a însoțit echipa in „Turul 
runisiei".

— Ce părere aveți despre influen
ța pe care a avut-o această în
trecere asupra evoluției pregătirii 
cicliștilor noștri 7

— Socotesc că participarea la cea de 
V-a ediție a „Turului ciclist al Tuni
siei" va influența pozitiv pregătirea e- 
chipei. îrr.i bazez afirmația pe faptul 
că pregătirea în condiții de concurs este 
într-o anumită perioadă superioară celei 
realizate în obișnuitele ședințe de an-

biți despre condiții diferite de 
concurs 7

tre.lament. Apoi, faptul că în Tunisia
cicliștii au avut de înfruntat condiții
diferite de intrecere constituie, de ase-
menea, un aport la desăvirșirea pre-
gătirii.

- La ce vă referiți cind W-

— In primul rînd Ia cele de climă. 
Tn timpul întrecerii au fost etape pe o 
căldură înăbușitoare, etape în care a 
plouat torențial și altele în care vîntul 
a constituit un adversar dificil. In 
parte aceste condiții vor fi întilnite și 
în „Cursa Păcii", așa încît pregătirea 
făcută în Tunisia va fi folositoare. De 
asemenea, faptul că cicliștii au parcurs 
etape scurte, desfășurate Ia viteze mari 
(între 44 și 53 km la oră), etape lungi 
de peste 200 km (care au contribuit 
la mărirea rezistenței alergătorilor) și 
etape de munte (intr-una dintre eie, 
s-a urcat, în 18 km, la o altitudine de
peste 1300 m) — a corespuns integral 
planului de antrenament alcătuit pentru 
prima noastră garnitură și va asigura 
acesteia o pregătire specifică multila
terală.

— Cum au suportat alergătorii 
noștri aceste dificultăți ?

— O parte dintre ei foarte bine. 
Gabriel Moiceanu, de pildă, a fost 
printre cei mai buni alergători ai în
trecerii, deși nu a forțat prea tare. Și 
trebuie să știți că în competiție au par
ticipat alergători de foarte bună valoa
re. Din echipa Franței (formația olim
pică) au făcut parte trei rutieri care 
anul trecut au fost în componența e- 
chrpei campioane mondiale la 100 km 
contra-cronomeiru. belgienii au avut 
trei „independenți" (Vyncke are, de 
altfel, și contract de profesionist), 
Gosta Petersson și alții sînt de aseme
nea „independenți", iar marea majori
tate a alergătorilor aveau "m palmares 
performanțe deosebite realizate în ma
rile întreceri internaționale.

Vorbind, în continuare, despre aler
gătorii noștri trebuie să spun că și 
Walter .Ziegler, Ludovic Zanoni șî 
Ion Stoica s-au acomodat bine și au 

concurat la un bun nivel. Ion Ardelea
na a abandonat în etapa a X-a din 
cauza unei căzături. Qt a con
curat a arătat o formă bună. Acciden
tul nu este de natură să-i dăuneze 
pentru viitoarele întreceri. Singurul care 
nu s-a acomodat a fost Constantin Du
mitrescu (a abandonat în etapa 
Vll-a). La el este vorba de faptul

a 
ca

s-a prezentat în competiție cu un deficit 
de 2 000 km în antrenament față de 
ceilalți componenți ai echipei. In Tuni
sia, după ce a abandonat, a continuat 
să ruleze și acum va trebui să-și in
tensifice antrenamentele pentru a a- 
junge la nivelul celorlalți. Tn concluzie 
pot să spun că „Turul ciclist al Tu
nisiei" a fost o competiție utilă pentru 
pregătirea cicliștilor noștri.

— Ce ne puteți spune despre or
ganizarea întrecerii 7

— în general a fost bună. Ne-am 
bucurat de multă atenție și am fost a- 
preciați pentru contribuția adusă la di
namizarea cursei. Intr-o singură etapă 
— a Vll-a — s-a comis o gravă gre
șeală. Ca în fiecare zi de concurs s-a 
dat startul festiv din oraș, urmînd -;a 
după 20 km să se dea startul tehni.:. 
Pentru aceasta cicliștii trebuiau opriți 
ca de obicei și numai după ce toți se 
aliniau in spatele liniei de plecare 
să se dea startul. Organizatorii n-au 
putut să-i... oprească pe primii cicliști 
și au dat stanul „din mers". Din a- 
ceastă cauză rr.ulți alergători, printre 
care și o parte dintre cicliștii noștri, 
au fost handicapați. Scuzele organiza
torilor de la sfîrșitul etapei n-au mai 
putut repara nimic. Repet însă, în a- 
fara acestui incident, cursa a fost bine 
organizată și străduințele organizatori
lor merită felicitări.
Interviu luat de HR1STACHE NAUM

1X2X1X21
Programul concursului Pronosport de 

mîine cuprinde cele șapte întîlniri din 
cadrul categoriei A și cinci dintre cele 
mai echilibrate partide din cadrul ce
lor două serii ale categoriei B.

„Capul de afiș" al programului îl 
constituie partida Petrolul — Rapid, 
mal ales că feroviarii au de luat re
vanșa pentru înfrîngerea categorică su
ferită în tur.

In continuare, echipele aflate în par
tea a doua a clasamentului joacă pe 
teren propriu. Este vorba de echipele : 
Știința Cluj, U.T.A., Știința Timișoara 
și C.S.M.S. Desigur că aceste formații 
au prima șansă în fața adversarelor de 
mîine, insă nu este exclus ca să se 
înregistreze și unele surprize.

Programul concursului Pronosport de 
mîine este următorul :

I. Petrolul — Rapid (cat; A)
H. Știința Citii Progresul (cat A)

III. U.T.A. — Steagul roșu (cai. A)

Din pregătirile echipelor
In săptămîna aceasta, studenții clu

jeni au efectuat patru antrenamente. 
Accentul principal, ținînd cont de di
ficultatea meciului cu Progresul a 
fost pus pe omogenizarea jocului apă
rării; iar înaintașii au exersat tra
sul la poartă. Formația probabi
lă : Moguț — Marcu, Georgescu. 
Grăjdeanu, Cîmpeanu — A. Vasile, 
Suciu— Ivansuc, Mureșan II, Adam, 
Sabo. In tabăra clujeană domnește 
mult optimism. (Victor Morea, coresp. 
reg.).

Intîlnirea cu Crișul este așteptată 
cu multă nerăbdare, atit de jucătorii 
C.S.M.S., cît și de inimoșii suporteri 
ieșeni. Primii — pentru a se reabili
ta, iar ceilalți — pentru a asista la 
un joc Ia adevărata valoare a formației 
din Iași. C.S.M.S. și-a încheiat pre
gătirile, susținînd joi un meci de ve
rificare în compania fruntașei cam
pionatului regional. Constructorul, pe 
care a întrecut-o cu 4—1 (1—0). Au 
înscris : Voica (2), Pop și Cuperman. 
Pentru meciul de duminică, conduce
rea telmică a echipei ne-a comunicat 
următorul „11“ : Constantinescu — V. 
Popescu, Motoc, Vornicu, Deleanu — 
Ștefănescu, Humă — Pop, Matei, Voi
ca, Milea. (Gh Vasiliu. coresp).

Joi, pe stadionul Cri.șana, Grișul a 
susținut un meci de antrenament cu 
înfrățirea, din campionatul regional: 
Scor: 5—0 (3—0). Autorii golurilor: 
Bacoș (2), Donciu (2) și Sacaci III. 
Duminică, orădenii vor alinia urmă
toarea formație: Weichelt — Georges
cu, Solomon, Sacaci II, Balogh — Po- 
joni, Cuncuti — Bacoș, Sacaci III, 
Donciu, Iacob. (Ilie Ghișa, coresp. reg)

Pîteștenii s-au pregătit intens în ve
derea jocului cu Dinamo București. 
Ei doresc să se prezinte cît mai bine 
în fața publicului bucureștean. Cei 
doi antrenori, Mărdărăscu și Szoko, 
ne-au informat că echipa este bine 
pusă la punct în toate compartimen
tele și cred că la București va presta 
un joc frumos. Joi, echipa a făcut un 
ușor antrenament la Ștefănești în com
pania echipei Metalul Pitești, din ca
tegoria C, de care a dispus cu scorul 
de 8—1 (5—1). Formația care va juca 
la București va fi aceeași din jocul 
susținut la Oradea. (Ilie Fețeanu, 
coresp.).

în drum spre Arad, Steagul roșu a 
susținut joi la Deva un meci în com

ȘTIRI,
TEXTILA BUHUS1 — C.F.R. PAȘCANI 

3—6 (3—0)

BU1IUȘI 10 (prin lelefon). Formația 
feroviarilor din Pașcani a întîlnit joi 
di'ă-amiază echipa locală Textila, 
din categoria C, în fața căreia a ce
dat la un scor neașteptat de sever 
ținînd seama de pozilia fruntașă pe 
care o deține C.F.R. în prima serie a 
categoriei B.

Textila a realizat un joc de calita
te și a înscris de 3 ori prin Nemeș 
(2) și Negustoru

ION VIERU-coresp.

ARBITRI ROMÎNI PESTE HOTARE

O serie de meciuri din campionatul 
primei categorii, disputate duminica 
trecută în mai multe orașe din Gre
cia, au fost conduse de arbitri aus-

IV. Știința Tim. — Farul (cat. A)
V. Steaua — Siderurgistul (cat. A)

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

VIII. Arieșul — Ind. Sîrmei (cat. B)
IX. C.S.M. Reșița — Minerul B. M. (cat. B)
X. FI. r. Oradea — C.F.R. Timiș, (cat. B)

XI. Foresta — Metalul Tîrg. (cat. B)
XII. Știința Cr. — Știința Buc. (cat. B)

In continuare publicăm programul 
concursului Pronosport nr. 16, etapa 
din 19 aprilie, care cuprinde următoa
rele partide:

I. Siderurgistul — Dinamo Buc. (cat. A)
II. Crișul — Steaua (cat. A)

III. Rapid — Farul (cat. A)
IV. Progresul —• U.T.A. (cat. A)
V. Știința Cluj — Știința Tim. (cat. A)

VI. St. roșu — Petrolul (cat. A)
VII. Dinamo Bacău — Poiana (cat. B)

VIII. Ind. Sîrmei — C.S.M. Sibiu (cat. B)
IX. Atalanta — Milan (camp, italian A)

X. Messina — Juventus (camp italian A)
XI. Roma — Spăl (camp, italian A)

XII. Torino — Fiorentina (camp, italian A) 

pania echipei din categoria C, Mine
rul Deva. Jocul prestat de ambele e- 
chipe a fost spectaculos. A învins 
Steagul roșu cu scorul de 5—2. Au 
marcat: Selimesi, Pescaru (2), Mes- 
zaros, Necula pentru Steagul roșu, 
respectiv. Maraton și Belea. Steagul 
roșu a folosit următorii jucători : A- 
damache (Haidu, min. 4G) — Zaharia, 
Jenei, Campo, Naghi — Sigheti (Se- 
litnesi), Pescaru — Hașoti. (Meszaros) 
Năftănăilă, Necula, Seredai. (Ion Si- 
mion, coresp.).

Steaua și-a continuat pregătirile în 
vederea meciului cu Siderurgistul. Joi a 
avut ca parteneri de antrenament pe 
Unirea Răcari (o repriză, scor: 3—0) 
și pe Constructorul, din campionattd 
orășenesc (2 reprize a 35 minute, 
scor: 9—0). Terenul a fost desfun
dat. iar vîntul a bătut puternic. Vi
neri, întreg lotul a făcut un nou an
trenament. Echipa va fi alcătuită îna
intea meciului.

Siderurgistul a susținut joi la Ga
lați un joc de verificare in compania 
echipei Ancora S.N.G. pe care a în
trecut-o cu 6—1 (1 —H. Iată formația 
care va fi a'iniată mine în jocul cu 
Steaua: Niculescu — lomescu. Hulea. 
Florescu, Voicu — Ion Gheorghe. Gher
ghina — Banu. Dărăban. R. Matei, 
C. Matei. (State Constantinescu — 
coresp.).

Știința T-mișoara a susținut joi un 
joc de verificare pe stadionul 1 Mai, 
unde se va înrilni duminică cu Farul 
Constanta. Studenții au jucat două re
prize a 30 minute cu echipa Telino- 
metal din campionatul orășenesc și 
apoi încă 30 dc minute cu o echipă 
formată din jucătorii de rezervă.

Noutăți ? A reintrat în echipă Ma- 
nolaelie. Iată formația probabilă de 
duminică: Curcan — Botescu, Țurcan, 
Surdan, Hîrșova — Igna, Lazâr, Ma
tei, Mânolache, Lereter, Mițaru. (A. 
Gros — coresp. regional).

Progresul București, pleacă astăzi, 
la ora 13, cu avionul la Cluj. Fotba
liștii hricurcșteni au făcut ieri pe te
renul din str. Dr. Staicovici un ultim 
antrenament. Iată lotul care face de
plasarea : Mîndru, Cosma, Ioniță, Ivă- 
nescu, Știrbei, Colceriu, I. Popescu. 
Mateianu, laurii, Mafteuță, Oaidă, D, 
Popescu, Voinea, Iofciulescu.

STIRI
■i

trieci, iugoslavi, bulgari și romîni. 
Din țara noastră au fost solicitați Pe
tre Sotir și Zaharia Drăghici. Primul 
a condus o partidă la Salonic, între 
echipele Aris și Paneghiatios; secun
dul a arbitrat la Voios jocul Niki— 
A.E.K.

Ziarele de specialitate (de pildă, 
,,To fos‘ ton spor"), ca și tehnicienii 
greci au avut aprecieri măgulitoare 
la adresa arbitrajelor prestate d« ro
mîni.

TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
JUNIORI

Intre 30 aprilie și 5 mai se va or
ganiza la Belgrad un turneu de fotbal 
la care vor lua parte 32 de echipe de 
juniori din Europa. Organizatorii a- 
cestei interesante competiții au invitat 
două echipe de juniori din R. P. 
Romînă.

• După cum am mai 
scris, pînă în prezent s-au 
prezentat nu mai puțin de 
17 cîștigători de autotu
risme la concursul 
SPORTEXPRES trim. I— 
1964.

In clișeu, Florea Dără
ban din com. Atarghita 
(reg. Crișana), unul din
tre cîștigătorii de auto
turisme.
PREMIILE CONCURSULUI SPE
CIAL PRONOSPORT NR. 14 DIN 

5 APRILIE A. C.

Categ. 1: 4,1 variante a 32.743 lei. 
Categ. a Il-a: 118,3 variante a 728 
lei. Categ. a III-a : 1.018,1 variante a 
127 lei.

Premiile de categoria I au fost ob
ținute de: Tănăsescu Nicolae din Pi
tești, Ceușeanu Nicolae din Mediaș și 
Ionescu Teodor din Ploiești.

r\z_i

LUPTE. Sala Glulești, de la ora 15 : 
etapa a Il-a a campionatului republican 
la „clasice*; de la ora 18 : întreceri în 
cadrul seriei B la „libere".

RUGBI. Teren Gloria, ora ÎS,30 : Glo
ria — Dinamo, meci în cadrul campio
natului republican.

ATLETISM. Stadionul Republicii, de lo 
ora 9 și de la ora 15 : concursul repu
blican de primăvară al juniorilor.

GIMNASTICA. Sala Floreasca, de 
la ora 9,30 : prima etapă a campio
natului republican pe echipe (exer
ciții impuse, băieți și fete); de la 
ora 17.30 : meciul R.P. Romînă—R.P. 
Polonă (feminin, exerciții impuse).

MIINE

LUPTE. Sala Ciulești, de la ora 14 : 
etapa a III-a a campionatului republi
can la „libere", seria A.

RUGBI. Teren „Parcul Copilului", d« 
la ora 15 : Progresul — Rulmentul Bîr 
Iad și Grivița Roșie — Știința Cluj, 
meciuri în campionatul republican.

BASCHET. Sala Dinamo, de la ora 8 ; 
Olimpia — C.S.M.S. Iași; sala Glaleștl. 
de la ora 8 : Progresul — Voința Satu 
Mare, Steaua — Steagul roșu Brașov, 
Rapid — Știința Craiova, meciuri în ca
drul campionatului republican masculin.

VOLEI. Sala C.P.B. de Ia ora 9 . 
Metalul — Voința București (fem ) 
C.P.B. — Rapid (fem.). Știința București 
— Farul Constanța (lem.); sala Dincano 
do la ora 9,30 : Dinamo — Progresul 
(fem.), Dinamo — Petrolul (mase.). Pro
gresul — Farul (mase.); sala Giuleșli 
de la ora 12 : Rapid — Știința Timi
șoara (mase.); sala „23 August" (fostă 
Recolta), de la ora 9 : Steaua — Ști
ința Cluj (meciurile se dispută în ca
drul „Cupei R.P.R." și seriei a Il-a a 
campionatului republican); lotul RP.R. 
A — lotul R.P.R. B (masculin).

FOTBAL. Teren Gloria, ora 10 : Meta
lul București — Unirea Rm. Vîlcea (cat. 
8); stadionul Din arpa, teren II, ora 
10 30 : Dinamo Victoria București — Me
talul Pitești (cat. C); stadionul „23 Au
gust", teren III, ora 11 : S.S.E. nr. 2 
București — Metalul Tîrgoviște (camp 
republican de juniori); stadionul „23 
August", ora 14,30 : Steaua — Siderur- 
gi^tul (cat. A); ora 16,15 : Dinamo Bucu
rești — Dinamo Pitești (cat. A).

HANDBAL. Te’en Giulești, de la ora 
10,30 : Știința Eucurești — Tractorul 
Brașov (tem.), Rapid — S.S.E. Ploiești 
Hem.); teren Dinamo, de Ia ora 14,30 : 
E’ectromaaneticc — C.S.M. Sibiu (fem.), 
Dinamo București — Dinamo Bacău 
(mase.), meciuri în cadrul categoriei A.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, de la 
ora 9,30 : campionatul de înot (juniori 
și seniori) al Capitalei; de la ora 10,30 : 
Progresul — S.S.E. nr. 1, Rapid — 
Steaua, S.S.E. nr. 2 — Știința; C.S.S. — 
Dinamo (campionatul de polo pentru 
juniori).

BOX. Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu), de la ora 10 : gală de verifi
care a lotului olimpic.

ATLETISM. Stadionul Republicii, de Ia 
ora S și de la ora 14,30 : concursul re
publican de primăvară al juniorilor.

GIMNASTICA. Sala Floreasca, cl”. 
la ora 9.30 : prima etapă a campio
natului republican pe echipe (exer
ciții libere, băieți și fete); de la ora 
18 : meciul R.P. Romînă — R.P. Po
lonă (feminin, exerciții, libere).

MOTO : Teren Steaua (Bd Ghen- 
cea), ora 9,30 : concursul de obsta
cole dotat cu „Cupa Steaua”.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-eentral din 10 a- 

prilie 1964, au fo6t extrase din urnă 
următoarele numere: 81 8 63 43 70 72 
71 84 44 61.

Premii suplimentare : 70 67 89
Fond de premii: 796.917 lei.
Tragerea următoare va avea loc la 

17 aprilie, în București.
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport.
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PENTRU UN SUCCES DEPLIN AL SPARTACHIADEI REPUBLICANE
ANGAJAMENTE

g

I
I

turor tinerilor. Ne-am luat angajamente 
concrete..."

Majoritatea scrisorilor primite în a- 
ceste zile vorbesc 
menlele luate de 
ciațiilor și cluburilor 
tremori, profesori de 
instructori și sportivi, 
bilesc concret cîteva obiective de bază 
ce vor fi îndeplinite în această fază 
de mase a Spartachiadei republicane. 
Se stabilește, astfel, cîți participanți 
(persoane fizice) vor fi angrenați în în
treceri și la cîte ramuri de sport, cîte 
clasificări sportive se vor obține, cîte 
secții vor fi afiliate la federații și cîți 
sportivi vor fi legitimați. In aceste an
gajamente se prevăd, ținînd seama de 
posibilitățile mari care există, cîți vor 
obține Insigna de polisportiv cu prile
jul întrecerilor Spartachiadei republica
ne și cîte recorduri ale asociației sau 
clubului, raionului, regiunii și chiar re
publicane vor fi îmbunătățite, cum vor 
fi reamenajate și înfrumusețate bazele 
sportive existente și cîte terenuri sim
ple vor fi executate prin muncă patrio
tică, pentru asigurarea bunei desfășu
rări a întrecerilor

De asemenea, angajamentele mai vi- 
altele, depistarea și pro- 
elemente tinere, talentate, 
noi sportivi pentru loturile

De la 1 mantie, în întreaga țară au 
început întrecerile fazei pe asociație a 
primei Spartachiade republicane — cea 
mai mare competiție populară din țara 
noastră, închinată celei de a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

Interesul legitim stîrniț în rîndurlle oa
menilor muncii, ale tinerelului îndeo
sebi, este exprimat și în numeroasele 
scris-ori sosite la redacție din întreaga 
țară, se simte în fiecare asociație și 
club sportiv vizitate în aceste zile de 
redactorii noștri.

Sînt tot mai dese telefoanele prin care 
sînt invitați „măcar un redactor și un 
fotograf" la întrecerile organizaie în nu
meroase asociații sportive în aceste 
zile. Larga accesibilitate a probelor, nu
mărul mare de ramuri sportive înscrise 
în regulament, ca și posibilitatea de a 
trece cu acest prilej normele pentru ob
ținerea Insignei de polisportiv, fac ca 
organele și organizațiile sportive să a- 
corde o atenție deosebită Spartachiadei 
republicane. ,Am organizat an de an 
spartachiade — ne spunea tov. I, 
Vlăsceanu, președintele consiliului re
gional UCFS Argeș — dar Sparlachiada 
republicană le întrece pe toate ca im
portanță, ca amploare. Ea reprezintă 
unul din cele mai importante mijloace 
de îndeplinire a principalei sarcini tra
sate de partid mișcării sportive, aceea 
de a angrena întregul tineret în prac
ticarea exercițiilor fizice și sportului. 
Iar cel mai important pentru noi este 
modul cum vom asigura organizarea și 
desfășurarea fazei pe asociație, hotă- 
rîtoare în realizarea succesului deplin 
al Spartachiadei republicane. Pînă în 
iunie, întregul activ sportiv de la re
giune și raioane va fi în asociații, pen
tru a ajuta concret la organizarea și 
desfășurarea întrecerilor".

«Spre deosebire de anii trecuți — ne 
spunea printre altele tov. Ilie Vrănescu, 
președintele -- —
vița 
țumi 
gura 
apoi pe asociație, cu participarea tu- lui — Spartachiade republicană.

asociației sportive Gri- 
roșio — nu ne vom mul- 

cu cîteva concursuri, ci vom asi- 
întreceri pe ateliere, pe secții și

Multă pasiune pentru
ar- 
în- 
în- 
Se 
de

Pe președintele uneia din cele 22 
'de asociații sportive din marea uzină 
bucureșteană „23 August", vechiul 
bitru de fotbal Ștefan Geac, l-am 
iîlnit în hala „locomotivelor* după 
cheierea schimbului de dimineață, 
pregăte i să țină o scurtă ședință
lucru cu cîțiva dintre organizatorii 
grupelor sportive ale asociației Vago
nul. „Știți — ne spunea tov. Geac — 
am Încheiat întrecerile etapei pe aso
ciație la haltere, șah, tenis de masa 
și cros iar acum faoejm ultimele)... 
ajustări pentru deschiderea concursu
rilor de fotbal și tir, care urmează să 
înceapă peste cîteva zile".

Am aflat că asociația sportivă Va
gonul a luat ființă în cadrul uzinei cu 
cîteva zile înainte de 1 martie, data 
începerii Spartachiadei republicane. 
iTrecînd la treabă, consiliul asociației 
fi-a propus ca obiectiv principal or
ganizarea în cele mai bune condițiuni 
a primei etape a Spartachiadei. în
trecerile, care au început fa mijlocul 
lunii trecute, au atras pînă acum 
peste 400 de muncitori. Sportul hal
terelor a cuprins cel mai mare număr 
de concurenți. La concursul de halte
re s-au înscris 260 dar au concurat... 
331 de membri UCFS de la „Vagonul". 
Acest gen de Întreceri (concursul se 
organizează după terminarea lucrului, 
pe un podium înjghebat ad-hoc într-un 
colț al halei) se bucură de multă 
popularitate la uzinele „23 August". 
Pe foile de concurs întocmite de or
ganizatorii de grupă, pe care sînt tre
cute numele concurenților și „perfor
manțele" lor, poți găsi pe lingă cifre 
ca 18, 20, 21 de ridicări și unele mai 
modeste ca 2, 3, 5, care denotă totuși 
pasiunea respectivului concurent pen
tru întreceri. Printre acei care au ri
dicat de cele mai multe ori greutatea 
de 35 de kg și s-au calificat pentru 
reuniunea finală pe toate asociațiile 
uzinei „23 August" se numără lăcătu
șul Gh. Curcă (30 de ridicări), Eug. 
Enăchescu, secretarul asociației (25), 
l Moțatu (23) și alții.

— Tovarășe președinte — ne-am
adresat șefului de echipă, Ștefan
Geac — ce și-a propus consiliul aso
ciației sportive Vagonul să
lizeze în cadrul întrecerilor 
chiadei ?

ma i rea-
Spa.rta-

„Printre obiectivele pe care 
propus să le realizăm cu 
organizației U.'E.M. figurează, in pri
mul rind, angrenarea în întreclerile 
Spartachiadei a peste 700 de munci
tori. Organizăm concursuri la haltere, 
volei, fotbal, popice, șah, tenis de masă 
atletism, tir, concursuri de orientare tu
ristică și altele. Apoi, vrem să înfi-

ni le-am 
sprijinul
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despre angaja- 
consîliile aso- 

sportive, de an- 
educație fizică, 

prin care se sta-

zează, între 
inovarea de 
creșterea de 
republicane.

Deosebit de importante sînt angaja
mentele luate de asociații și cluburi cu 
privire la realizarea integrală, la toate 
capitolele, a planurilor de venituri 
cheltuieli, cu accent pe încasarea 
zi a cotizației sportive.

CALITATEA întrecerilor organizate 
cadrul Spartachiadei republicane și Con
cursului pentru Insigna de polisportiv — 
iată un element deosebit de important 
in aceste angajamente. Publicăm ală
turat din scrisorile, primite la redacție, 
ca și relatări ale reporterilor noștri în 
legătură cu angajamentele luate în a- 
sociații și cluburi, prin care se urmă
rește asigurarea succesului deplin al 
celei mai mari competiții sportive a anu-

și 
la

în

sport la „Vagonul**

în prima etapă a Spartachiadei re
publicane tinerii de la „Steagul 
roșu" Brașov se vor întrece Ia 
toate sporturile prevăzute în regu
lamentul competiției. Consiliul clu
bului s-a angajat să angreneze în 
concursuri 5 000 de tineri și tinere. 
La o serie de ramuri sportive în
trecerile au și început. In fotogra
fie, un aspect de la antrenamentul 
atleților clubului Steagul roșu, care 
se pregătesc intens pentru primele 

confruntări
Foto: A. Sabo-coresp.

ințăm noi secții pe ramură de sport. 
Pentru început ne-am oprit la atletism, 
tir și turism. Cei mai talentați tineri, 
care se vor evidenția în concursurile 
primei etape, vor deveni membrii a 
cestor secții. De pildă, după o singură 
întrecere de cros am selecționat cîțiva 
tineri talentați. îmi aduc aminte, la 
repezeală, doar de unul, de lăcătușul 
Nicolae Duțu. Are 18 ani și a ieșit pri
mul din 90 de alergători. Și ca el mai 
avem cîțiva în asociația noastră" spu
nea cu multă mîndrie președintele aso
ciației Vagoane

Dintre numeroasele angajamente 
luate de consiliul asociației am mai 
reținut cîteva. De exemplu, încasarea 
la timp și în proporție de sută la sută 
a cotizației UCFS în toate cele 11 gru
pe sportive; formarea de noi echipe 
(două de fotbal, cîte una de volei, 
popice, tenis de masă și trei formații 
de orientare turistică) care vor parti
cipa la campionatul pe uzină ; pregă
tirea a 80 de tineri care pînă la 23 
August să îndeplinească normele Insig
nei ide polisportiv. Un alt obiectiv prevă
zut în planul de muncă al asociației este’ 
și angrenarea muncitorilor în practica
rea turismului, imediat ce timpul va 
permite, grupuri de muncitori vor vizi 
ta centrele turistice din Valea Pra
hovei și vor lua parte la excursiile or
ganizate în jurul orașului.

Hărnicia cu care muncesc membrii 
consiliului asociației Vagonul, organi
zatorii de grupe sportive (să amintim 
doar cîțiva : C. Joița — de la grupa 
sportivă „vopsitorie", C. Dobre — „lo
comotive", N. Jagolea — „hala II"), 
pasiunea pentru sport a multor mun
citori din acest sector al marii uzine 
„23 August", precum și primele rea
lizări sînt dovezi că angajamentele vor 
fi îndeplinite cir'prisosință.

Cit mai multi iubitori 
ai sportului in

Salnriații fabricii noastre sînt îndră
gostiți de sport. Acest lucru poate fi 
lesne constatat și prin faptul că aso- 
ciația noastră sportivă numără peste 
3 500 de membri ai UCFS, iar în cele 
12 secți pe ramură de sport — fotbal, 
atletism, lupte, haltere, gimnastică, 
șah, tir, turism ș.a. — activează nu
meroși tineri și tinere.

Și nu mai departe decît acum un 
an, asociația consemna în registrul său 
de evidență doar 1 700 de membri. 
Cum a fost posibilă o asemenea creș
tere ? Iată o întrebare la care răs
punsul nu este greu de aflat. Consiliul 
asociației sportive a acordat o atenție 
sporită activității de mase populari- 
zîjuI cu ajutorul afișelor, stației de 
radioamplificare, gazetei de perete etc. 
întrecerile, angrenînd pe salariați, tine
retul îndeosebi, în practicarea siste
matică și organizată a exercițiilor fi
zice și sportului.

Prima etapă a Spartachiadei repu
blicane, competiție organizată în cin
stea celei de a XX-a aniversări a Eli
berării, a pus în fața consiliului aso
ciației Flacăra roșie o serie de sarcini 
noi, obiective noi. Analizînd posibili
tățile pe care le avem, condițiile crea
te, luînd în considerare dragostea pen
tru sport a tinerilor și vîrstnicilor din 
secțiile fabricii noastre am ajuns la 
concluzia că obiectivul principal, în 
această perioadă, este cuprinderea în 
întrecerile din prima etapă a acestei 
populare competiții, nu numai a tu
turor membrilor UCFS., ci și a altor 
iubitori ai sportului din întreprinde
rea noastră.

Pentru a realiza această sarcină am 
luat — în colaborare cu organizația 
de bază U.T.M. și sindicatul — mă
surile cele mai eficace, atît din punc
tul de vedere al desfășurării unei largi 
munci de propagandă cît și 
al organizării în condiții 
concursurilor. Atragerea în 
rea acestor măsuri a unui 
(peste 100 de instructori 
cadrele tehnice, sportivii fruntași) ne-a 
pus în... „poziții de plecare* destul 
de bune. Primele rezultate — 300 de 
participanți la atletism, 32 la box, 
1250 la gimnastică, 299 la hal
tere, 16 la țrandbal, 22 la volei, 38 
la trîntă etc — ne îndrituiesc să spu
nem că ne-am orientat just. Faptul că 
la întrecerile de fotbal, intersecții, sînt 
înscriși pînă acum peste 800 de tineri, 
ca și acela că la grupele sportive de 
la secțiile încălțăminte și tăbăcărie 
vegetală și-au manifestat dorința de a 
participa la concursurile de haltere 
peste 600 de tineri, sînt dovezi că 
obiectivul pe care ni l-am propus va 
fi realizat. Pruna etapă a Spartachiadei 
republicane va marca la „Flacăra ro 
șie“ un nou avint în practicarea exer
cițiilor fizice și a sportului a maselor 
de oameni ai muncii, a întregului ti
neret.

din acela 
optime a 
îndeplini- 

larg activ 
voluntari,

IOAN BÎRCHI
președintele asociației sportive 

FI acăra roșie din București

DORIM SA ÎNT1MPINAM MAREA SARBAIOAI
EU FRUMOASE SUEtESE SPOREIVE

ca 
un 
re
de

Sportivii Griviței Roșii acordă — 
și ceilalți iubitori ai sportului — 
deosebit interes primei Spartachiade 
publicane organizate în cinstea celei 
a XX-a aniversări a eliberării patriei
noastre. în toate grupele sportive de la 
noi s-au făcut pregătiri intense și o dată 
cu primele zile de primăvară au început 
înscrierile pe secții și ateliere la ra
murile sportive prevăzute în regula
ment, precum și întrecerile marii com
petiții. Grupa noastră sportivă și-a al
cătuit și ea un plan de acțiune cu o 
serie de obiective pe care ne străduim 
să le realizăm și chiar să le depășim. 
Ne-am propus să angrenăm în competi
ție peste 200 de tineri muncitori. Spor
turile la care ne vom măsura forțele sînt 
atletismul, handbalul, voleiul, tenisul 
de masă, fotbalul, șahul, natația, tirul 
și crosul. Vrem, de asemenea, și sîntem 
siguri că vom realiza acest obiectiv, să 
asigurăm posibilități pentru ca pînă la 
începutul lunii iunie cel puțin 15 iubi
tori ai sportului să devină purtători ai 
Insignei de polisportiv.

Avem muiți sportivi care s-au pre 
tit cu rîvnă pentru a se prezenta 
mai bine în această importantă corn 
tiție. Dintre aceștia evidențiez pe 
Ianuc și Dumitru Dumitru (la ha 
bal), Vasile AAarinescu (la volei) 
Marin Anton (la șah). De aitfel, 
membrii UCFS din grupa sportivă T 
plărie caută să cinstească iritrse' 
primei Spartachiade republicane pi 
tr-o comportare cît mai frumoasă. Ax 
de apărat prestigiul cîștigat la ur 
sporturi cum sînt handbalul, fotbj 
și voleiul, 
bal sîntem 
ultimii trei 
face cîteva
echioelor reprezentative

Vreau să arăt că la ha 
cei mai buni pe asociație 
anî. In zilele viitoare v 
verificări pentru alcătui

STELIAN IORDAN 
organizator de grupă sportivă ia se<

„Tîmplărie-vagoane" a Uzinelor 
„Grivița Roșie"

JL

Principalele noastre obiectivefii
De vorbă cu tov. Nicolae Mihuț,

asociațiiCa și în celelalte cluburi și 
sportive la Dinamo București se desfășoară 
o muncă susținută pentru întîmpinarea ma
rii sărbători de la 23 August cu noi și 
importante succese. L-am rugat pe tov. 
NICOLAE MIHUȚ, președintele clubului, să 
ne vorbească despre principalele obiective 
ale acestei perioade. ,

— Ce acțiuni vor fi întreprinse pentru 
dezvoltarea activității sportive de mase ?

— Printre altele, în afara întrecerilor 
Spartachiadei republicane, ne-am propus 
să organizăm 16 „duminici cultural-sporti
ve", peste 60 de acțiuni turistice, să pre
gătim 200 de instructori sportivi care să 
sprijine activitatea din grupe.

— Care sînt măsurile luate pentru a asi
gura succesul întrecerilor din cadrul Spar 
tachiadei republicane și ce obiective sînt 
urmărite în mod special 7

— Peste 60 de cadre tehnice, antrenori, 
profesori de educație 
precum 
se vor 
gătiriloir.

fizică și instructori, 
și numeroși sportivi fruntași 

ocupa de sprijinirea pre- 
de organizarea și desfă

șurarea concursurilor. Ne-am gîndit să an
grenăm în această acțiune și pe 
fruntași ai clubului nostru care 
cheiat activitatea competițională : 
Dragnea, Anghel 
Păcuraru, Emilia

Florian, Călinoiu, 
Ivan și

sportivii 
au în- 

Linca, 
Ristoiu,

alții care, de alt-

CE ȘI-A U PROPUS ?
• CONSILIUL ASOCIAȚIEI spor

tive „Chimia" de la Combinatul 
chimic Craiova, a desfășurat o 
intensă muncă pentru buna orga
nizare a întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei republicane. Fiind ajutat 
efectiv de membrii birourilor secțiilor 
pe ramură de sport, consiliul a popu
larizat din timp competițiile și a creat 
cele mai bune condiții de desfășurare 
a întrecerilor la 13 sporturi. Activiștii 
sportivi din această asociație s-au an
gajat să cuprindă in întreceri 1 500 de 
participanți, să afilieze 3 secții noi la 
federațiile de specialitate, să legitime
ze 100 de sportivi, să pregătească te
renuri de volei, fotbal, baschet și hand
bal în 7, sectoare de aruncări și. sări
turi etc. De asemenea, cu prilejul aces
tor competiții numărul membrilor UCFS

va crește cu 200, iar cotizația va fi în
casară la timp de la toți membrii UCFS.

a Spartachiadei

• UNA DINTRE cele mai active 
asociații sportive din Capitală . es‘e 
„Sănătatea", Consiliul acestei asociații 
și-a propus ca pînă la 23 August să 
realizeze următoarele obiective: cu
prinderea unui număr de 4 200 de tineri 
și tinere :n întrecerile Spartachiadei 
republicane, legitimarea a 50 de sportivi 
creșterea numărului de membri UCFS 
cu încă 500, clasificarea a 20 de tineri 
și tinere la diferite ramuri sportive, cu
cerirea Insignei de polisportiv de că
tre 300 de iubitori ai sportului.
i

• OBIECTIVE IMPORTANTE și-au 
propus și activiștii sportivi de la aso
ciația Poiana Clmpina. Astfel, în la

trecerile primei ediții 
republicane vor fi cuprinși 1100 de par
ticipanți, dintre care peste 400 vor tre
ce și normele Insignei de polisportiv. 
Cu prilejul acestor întreceri 450 de mun
citori și funcționari de la uzinele me
canice Poiana Clmpina vor deveni 
membri ai UCFS. O interesantă iniția
tivă este și aceea de a se reamenaja 
prin muncă voluntară pista de atle
tism și de a amenaja sectoare pentru 
aruncări și sărituri 
de handbal în 7 —
avea loc întreceri în cadrul Spartachia
dei republicane. Consiliul asociației 
sportive a investit peste 7 000 lei in 
echipament și material sportiv, astfel că 
parlicipanții la diferitele competiții vor 
avea condiții dintre cele mai bune de 
concurs.

și un teren 
pe care vor

președintele
fel, fac parte 
zare a Spartachiadei din diferite asoci 
sportive. De asemenea, ne-am propus 
în afara celor 14 ramuri sportive, să or 
nizăm cît mai multe întreceri de oină, 
pice, șah și tir, folosind as
prima etapă a Spartachiadei re
blicane pentru dezvoltarea întregii act 
tăți sportive de mase. în etapele urmat 
re, vom urmări : descoperirea de eleme 
talentate pentru toate sporturile și în s 
cial pentru atletism, canotaj, haltere 
lupte; îmbunătățirea performanțelor; cu 
rîrea locurilor fruntașe la unele probe a 
tice : 110 și 400 mg, 800 m, 1 500 m, 3 00( 
obstacole, 5 000 m, 800 m fete, ștafeta 4> 
și 4x200 m — v : _T‘ 
corduri republicane — 
sice, gimnastică etc.

— Ce alte obiective 
de performanță au fost 
ceasta perioadă ?

— Clubul nostru s-a ___________
tească pentru loturile olimpice și repu 
cane peste 200 de sportivi Pentru acea 
va trebui să intensificăm munca de i 
truire și educație din cadrul fiecărei se 
pe ramură de sport în așa fel incit nur 
rul maeștrilor sportului din cadrul dubi 
Dinamo să crească cu 15, al sportivilor 
categoria I cu 83, al celor de categoric 
Il-a cu 143, al celor de categoria a II 
cu 316 și — ceea ce este foarte import 
— al juniorilor cu 238. Firește, va tre 
ca în același timp să muncim pentru 
asigura creșterea corespunzătoare a 
mărului de sportivi legitimați, capitol un 
în special la atletism/ gimnastică, nata 
volei, rugbi, lupte, handbal și caiac-can 
ne-am propus să mărim considerabil nux 
rul sportivilor.

— Dar în ceea ce privește activita 
competițională ?

— Toată atenția calendarului intern 
cărui Îndeplinire integrală constituie un 
biecliv important pentru noi 1 Vom asig 
pregătirea necesara tuturor sportivilor 
namoviști care vor participa și la corn 
tițiile organizate de celelalte cluburi r 
de consiliul orășenesc UCFS București. Pi 
cipala noastră sarcină in acest dome 
este insă .legată de participarea sporti 
lor șl echipelor clubului Dinamo la cc 
pionatele republicane — care in unele 
zuri se vor desfășura in cadrul Spartach 
dei republicane — unde vom munci p. 
tru a ne prezenta cu o pregătire sup< 
oară, la nivelul actualelor exigențe și 
performanțelor internaționale.

încheind această sumară trecere tn 
vistă a principalelor obiective, să adaug 
că de pe acum sportivii dinamoviști j 
raporta o serie de însemnate succese < 
roia, pînă la 23 August, le vor adăuț 
iară îndoială, încă multe altele.

clubului sportiv Digar
și din comisiile de orgi

unde așteptăm și 
la box,

privind 
stabilite

cîteva
lupte t

activita 
pentru

angajat să pre



Concluziile și învățămintele campionatului mondial
ea de a V-a ediție a campionatului mondial de handbal masculin continuă să fie comentată 
de specialiștii de peste hotare și, firește, de tehnicienii și amatorii acestui sport din țara 
noastră. Participarea reprezentativei noastre la această ediție, care a adus handbalului 

romînesc a cincea medalie de aur, a prilejuit învățăminte și concluzii a căror generalizare 
poate fi extinsă, după părerea noastră, și în cadrul altor discipline sportive. Tocmai această 
idee ne-a sugerat „MASA ROTUNDA" la care am invitat pe tehnicienii care au răspuns de pregă
tirea handbaliștilor noștri pentru campionatul mondial din R. S Cehoslovacă

Considerăm că tema pe care ne-am propus s-o dezbatem: „Concluziile campionatului mon
dial cu privire la pregătirea și comportarea echipei noastre naționale" este foarte actuală acum, 
la reluarea campionatului republican și apreciem că fiecare dintre echipele noastre de club poate 
trage din această analiză învățăminte, care— puse în practică — să contribuie la continua 
creștere a calității handbalului nostru în general și prin aceasta și la pregătirea unor noi jucă
tori de valoare, schimbul de mîine al unei discipline sportive în care deținem supremația 
mondială.

lată mai jos, răspunsurile invitaților noștri la întrebările puse de redacție :

N. NEDEF: Din observațiile 
personale și aprecierile specia
liștilor, alături de care am par
ticipat la ultimele trei ediții ale 
campionatului, pot afirma că 
întrecerea din R. S. Cehoslovacă 
a fost de un nivel categoric su
perior față de cele precedente. 
Explicînd pe scurt acest lucru, 
cred că trebuie subliniat în pri
mul rînd echilibrul valoric din
tre echipe, care a fost mult mai 
accentuat. O dovadă elocventă 
o constituie faptul că formații 
care au jucat in semifinale și 
chiar in finală (Suedia) au su
ferit înfrângeri în grupele pre
liminare. Nu este singurul e- 
xemplu care subliniază in mod 
convingător progresele realiza
te de handbal pe plan mondial.

1. KUNST-GHERMANESCU: 
Intr-adevăr. Am să amintesc și 
eu cîteva exemple. Aproape toți 
specialiștii considerau echipa 
R. D. Germane ca una din fa
voritele acestui campionat. Ea 
a trebuit să se mulțumească cu 
locul III în serie, ceea ce a fost 
apreciat ca fiind una din ma
rile surprize ale campionatului. 
Mă gîndese insă că necalifica- 
rea echipei R.D.3., cît și alte 
rezultate neașteptate reflectă de 
fapt echilibrul de forțe de care 
amintea tov. Nedef. în felul a- 
cesta cred că pot fi explicate 
mai just victoriile reușite, de 
pildă, de Islanda și Norvegia 
In meciurile cu Suedia și, res-

Ce a determinat succesul reprezentativei
noastre ?

I. KUNST-GHERMANESCU : 
în primul rînd convingerea, 
verificată ca justă, că pregăti
rea pentru campionatul din 1964 
trebuia începută imediat după 
terminarea ediției de la Dort
mund, din 1961. Atunci au fost 
stabilite de fapt principalele e- 
tape de pregătire, pe care co
legiul de antrenori Ie-a înscris 
în fruntea preocupărilor sale. 
Analiza serioasă și obiectivă a 
comportării reprezentativei noas
tre la campionatul din R.F.G. 
ne-a ajutat să desprindem atit 
punctele tari ale echipei (buna 
pregătire fizică și tehnică, for
ța atacului de la 9 m, discipli
na tactică și jocul colectiv, ca
litățile morale deosebite), cît și 
lucrurile slabe care trebuiau e- 
liminate în următorii trei ani 
(insuficiența pregătirii specifice 
pe posturi, colaborarea nesatis
făcătoare între jucătorii de la 
9 m și cei de pe semicerc, ten
dința de joc static, slaba efica
citate a unor execuții tehnice, în 
special a celor de finalizare, 
nerealizarea jocului elastic în 
apărare in funcție de diferitele 
sisteme de atac ale adversari
lor).

N. NEDEF: Am știut să în
vățăm atit din lipsurile arătate 
de jocurile echipei noastre la 
campionatul mondial, cit și din 
cele care au ieșit în evidență 
la întrecerile internaționale ur
mătoare. Mă gîndesc în special 
la „turneul nordic", de la în
ceputul anului 1963, în cadrul 
căruia am întâlnit adversari ex
trem de puternici, considerați ca 
favoriți la C.M. 1964. Faptul 

că bilanțul nu a fost cel aștep
tat a constituit pentru noi un 
semnal de alarmă. Am privit 
realist cauzele acestei compor- 

pectiv, U.R.S.S. sau rezultatele 
egale obținute de Iugoslavia 

în partidele cu R.D. Germană 
și R.F. Germană.

E. TROFIN : în aceeași ordi
ne de idei poate fi amintită 
și constatarea că la acest cam
pionat majoritatea formațiilor 
s-au prezentat omogene ca va
loare, că nu au mai contat ca 
altă dată pe 1—2 jucători, că 
au fost ECHIPE în adevăratul 
sens al cuvîntului. Aceasta nu 
înseamnă că nu au existat și va
lori individuale. In cadrul fie
cărei echipe au evoluat jucă
tori compleți, care s-au remarcat 
în mod deosebit: Lebedev 
(U.R.S.S.), Jagmeștar (R.S.F. 
Iugoslavia), Jonsson (Suedia), 
Hansen (Danemarca) etc. Cred 
că și acest fapt reflectă preocu
parea Generală pentru o instru
ire multilaterală pentru un joc 
corect, care contribuie realmente 
la progresul handbalului.

hand 
este departe de a fi a- 

la capătul dezvoltării sale, 
convins că viitorul apro- 
va confirma acest lucru.

L. GRIGORESCU: Toate a- 
cestea demonstrează că 
balul 
juns 
Sînt 
pi at
Iar la realizarea progresului ne
contenit al acestui sport este 
chemat să-și aducă o contri
buție însemnată și handbalul ro
mînesc.

tări și am luat măsurile ce s-au 
impus.

I. KUNST-GHERMANESCU : 
Am pornit de la ideea că noi 
avem un sistem de joc cores
punzător specificului, aptitudi
nilor și temperamentului nos
tru, un sistem de bază care ne 
permite să adoptăm tactici di
ferite, realizînd o mare elasti
citate a jocului. După părerea 
mea. de un real sprijin a fost 
elaborarea concepției noastre de 
pregătire și joc și larga ei dez
batere în cadrul celor două 
cursuri de antrenori din 1961 
și 1963. Așa cum ne așteptam, 
antrenorii — în majoritate teh
nicieni cu o vastă experiență 
în handbalul de performanță — 
au adus substanțiale îmbunătă
țiri planurilor de pregătire. De 
altfel, acest spirit de muncă 
colectivă creatoare caracteri
zează activitatea noastră hand
balistică și, fără falsă modes
tie, trebuie să spun că la noi 
handbalul se predă sistematic, 
că I.C.F., institutele pedagogice, 
școlile sportive de elevi și clu
burile aduc o contribuție perma
nentă, iar antrenorii vorbesc — 
cum se spune — aceeași limbă. 
De asemenea, o altă trăsătură 
caracteristică a muncii desfășu
rate a fost colaborarea per
fectă dintre medicul și antreno
rii lotului.

Dr. C. SERPE: Sau invers, 
intre antrenori și medic. In a- 
ceastă privință găsesc că este 
bine să se știe că antrenorii lo
tului și jucătorii mi s-au adre
sat cu toată încrederea in orice 
situație, solicitindu-mi spriji
nul și acest lucru m-a ajutat 
foarte mult să-mi îndeplinesc 
misiunea. Conlucrarea antrenor- 
jucător-medic a dus la atinge

rea integrală a obiectivelor pro
puse. Datorită muncii compe
tente a antrenorilor și a res
pectării cu strictețe a indica
țiilor medicale, a vieții sporti
ve dusă de jucători, echipa noa
stră a fost printre puținele la 
acest campionat care a putut 
să folosească pînă la sfirsitulfolosească pînă la sfîrșitul

INVITAȚII NOȘTRI

De sus în jos: I. Runst- 
Ghermănescu, antrenor eme
rit, Dr. C. Serpe, medicul lo
tului. N. Nedef, antrenor e- 
merit, E. Trofin, antrenor, 
L. Grigorescu, secretar 
neral al F.R.H., V. Sidea, 

bitru internațional

ge- 
ar-

s1 «u

întrecerii întregul efectiv de ju
cători, cu maximum de randa
ment, în funcție de necesitățile 
concursului. Și acest fapt a fost 
determinant în obținerea victo
riei.

L. GRIGORESCU : Toate a- 
cestea au fost posibile grație 
condițiilor create mișcării de 
cultură fizică și sport, de par
tid și guvern. Este important 
de subliniat faptul că înțelegînd 
și prețuind aceste condiții, fie
care jucător a muncit cu pasiu
ne, cu o totală dăruire pentru 
ca echipa noastră să atingă va
loarea maximă. Volumul mare de 
muncă, necesară pentru îndepli
nirea obiectivelor pregătirii, nu 
i-a speriat nici un moment pe 
jucători. Dimpotrivă. Fiecare a 
fost conștient că cinstea de a 
reprezenta culorile țării trebuie 
răsplătită prin eforturi cu totul 
deosebite.

E. TROFIN : Se amintea la 
incenutul discuției noastre pre
zența la acest campionat a unui 
număr mai mare ca oricînd de 
jucători compleți. Cred însă 
că nici o echipă' nu a prezentat 
un asemenea echilibru valoric ca 
formația noastră. Ne bucură 
mai ales faptul că la realizarea 
acestui echilibru și-au adus con
tribuția și jucătorii tineri debu- 

tanți la campionatul mondial. 
Ceea ce arată că orientarea de a 
împrospăta echipa nu în mod for
țat, ci rațional, in raport cu 
posibilitățile și necesitățile lo
tului, a avut o bază realistă. 
Vorbind despre prezența unor 
tineri jucători in lotul' primei 
echipe, trebuie să spun că a- 
ceasta este rezultatul unei preo
cupări permanente a federației 
noastre, care începînd cu selec
ția, continuînd cu pregătirea în 
loturi și încheind cu asigurarea 
unui calendar internațional de 
la an la an mai bogat, asigură 
astfel crearea cadrelor de rezer
vă ale handbalului de perfor
manță.

Tinerii noștri jucători trebuie 
să muncească însă cu tot mai 
multă pasiune pentru ridicarea 
măiestriei lor, să învețe necon- 
trtiiț ca să poată răspunde cu 
toată cinstea promovării lor în 
reprezentativa țării.

I. KUNST-GHERMANESCU : 
Mi s-a cerut să fac evidențieri 
din echipă. Aparent este un lu
cru ușor. Aș putea spune, de e- 
xemplu, că Mozer s-a dovedit 
un excelent tehnician și reali
zator, că a impresionat prin 
fantezia și jocul său relaxat; 
că Ivănescu a fost același ju
cător tenace, care și-a asumat 
răspunderea finalizării multor 
acțiuni de atac în momente di
ficile, un mare animator; că 
Nod ea a făcut la acest campio
nat cele mai bune jocuri din 
viața sa ; că Oțelea și Costache 
II au fost jucători de bază, care

Cu ce învățăminte s-au întors jucătorii 
și tehnicienii noștri?

I. KUNST-GHERMANESCU : 
Era firesc ca această ediție a 
campionatului, despre a cărei 
valoare s-a vorbit atit de mult, 
să prilejuiască tuturor echipelor 
învățăminte din cele mai preți
oase. In ceea ce ne privește, 
consider că am avut multe de 
învățat, care ne vor ajuta la 
viitoarele pregătiri. Analiza te
meinică a campionatului, pe care 
federația noastră de handbal și-a 
nropus s-o facă cit de curind, 
ua cuprinde concluziile asupra 
elementelor pozitive din jocul 
celorlalte echipe participante.

In orice caz, nu cred că vor 
lipsi aprecieri privind caracte
risticile principale ale unor e- 
chipe ca Suedia, de pildă, din 
jocul căreia ani reținut: șuturile 
puternice de la 9-11 m fără e- 
lan prea mare, aproape de pe 
loc, apărare mai avansată și 
mai agresivă; calmul clesăvlrșit 
de care, în general, dă dovadă 
și echipa noastră. 

PENTR U

de handbal și-a 
un succes de 
P. Romînă. Este 
sfîrșitul campio-

„Masa rotundă ne-a întărit convingerea că 
succesul repurtat de reprezentativa masculină 
de handbal în 7 a țării noastre la ultima ediție 
a campionatului mondial este rezultatul unei 
munci desfășurate cu pasiune și pricepere în 
toate secțiile fruntașe de handbal și mai ales în 
cadrul lotului republican. Spre mîndria tuturor 
putem afirma că la a V-a ediție a campionatu
lui mondial școala romînească 
impus superioritatea, cucerind 
prestigiu pentru sportul din R. 
desigur elocvent faptul că la
natului, președintele F.I.H., Hans Baumann, a 
mulțumit în mod special echipei noastre pentru 
excelenta sa comportare, manifestîndu-și dorința 
ca handbalul romînesc să sprijine dezvoltarea 
acestui sport și în alte țări.

Concluziile „mesei rotunde" sînt îmbucu
rătoare. Ne satisface faptul că antrenorii și ju
cătorii noștri fruntași au știut nu numai să 
obțină marea victorie, dar să și învețe! Aceasta 
este o garanție în plus că succesele realizate 
nu-i vor duce la îngîmfare, ci — dimpotrivă — 
îi vor stimula în activitatea viitoare, 
menea, considerăm ca foarte binevenită 
federației de specialitate de a analiza 
lele aspecte tehnice și tactice ridicate
fășurarea jocurilor din cadrul campionatului 
mondial, de a valorifica experiența căpătată, 
pentru a elabora obiectivele corespunzătoare în 
vederea realizării unei pregătiri superioare pen
tru campionatul mondial din 1967.

Consolidarea succeselor obținute este însă 
direct legată de unele măsuri care să asigure, 
în primul rînd, continua îmbunătățire a activi-

dovada 
special 
contra

au răspuns cerințe
lor echipei cu efor
turi care, poate, au 
trecut uneori neob
servate ; că Iacob 
și-a făcut debutul la 
0. M. dovedind o 
capacitate de luptă 
remarcabilă și o în
cadrare perfectă în 
jocul colectiv al 
echipei ; că Redl a 
fost același portar 
sigur, care a inspi
rat colegilor în
credere și care a făcut 
unui progres evident, în 
in sprijinirea jocului de 
atac; că Gruia, Popescu, Bulga- 
ru, Nica, precum și portarii Tale 
și Bogolea au arătat — atunci 
cînd au fost folosiți — că au 
reale posibilități de a se înca
dra în jocul de ansamblu; că 
Virgil Hnat s-a remarcat ca un 
jucător matur, cu un înalt spi
rit de înțelegere a jocului colec
tiv, care a contribuit la eficacita
tea atacului și la organizarea a- 
părării și că și-a îndeplinit cu 
răspundere rolul de . căpitan al 
echipei, fiind un exemplu prin 
atitudinea sa.

Cred însă că cea mai obiec
tivă apreciere trebuie să se re
fere în primul rînd la evidenție
rea întregii echipe, care a fost 
puternică tocmai prin unitatea 
ei, PRIN CONȘTIINȚA JUCĂ
TORILOR, PRIN MODUL CUM 
FIECARE A JUCAT PENTRU 
CEILALȚI ȘI TOȚI PENTRU 
ECHIPA R. P. ROMINE.

E. TROFIN: Unele elemente 
demne de reținut am constatat și 
in evoluția echipei cehoslovace. 
Mă refer la combinațiile extre
melor la semicerc, realizate 
prin 'învăluiri dinafară, la mă
iestria in declanșarea contra
atacurilor, la combinațiile pre
cise intre jucătorii de 'la 9 m 
și pivoți, precum și Intre 2-3 
jucători. Cred că trebuie să 
luăm in considerație și com
plexitatea de procedee de an
gajare la semicerc arătată de 
echipa daneză și — in a'tă or
dine de idei — tendința portari
lor nordici de a ieși pentru mic
șorarea unghiului de arun
care.

L. GRIGORESCU : închei a- 
ceste exemple amintind că repre
zentativa U.R.S.S. s-a făcut re
marcată prin blocajul perfect și 
plecarea din blocaj, prin depă
șirile individuale 
Țerțvadze), ca

(Lebedev, 
și prin execuții

De ase- 
hotărîrea 
principa- 

de des-

mare virtuozitate 
extremă (Veldre). 

care

cte
pe

specifice 
realizate 
Firește, învățămintele cu 
ne-am Înapoiat de la Praga sini 
mult mai multe.

V. SIDEA: Și pentru noi, 
arbitrii, jocurile din campiona
tul mondial au constituit un 
foarte util schimb de experien
ță. Am observat cu bucurie că 
linia noastră in arbitrai este 
identică cu cea existentă pe 
plan internațional. Am reținut 
in mod special promovarea 
jocului bărbătesc, realizată prin 
aplicarea la maximum a legii 
avantajului, deși uneori cred că 
se greșește prin aceasta, de
oarece se prelungește continua
rea unei acțiuni, chiar dacă 
ulterior se comite o nouă in
fracțiune, de data aceasta de 
către jucătorul care a beneficiat 
de avantaj. Personal am in a- 
ceastă privință multe rezerve. 
Rețin insă esențialul: orice in
tenție de joc brutal este sanc
ționată cu severitate. Ui. punct 
de vedere pe care cred că tre
buie să ni-l Însușim in Întregi
me, se referă la interpretarea 
greșelilor de picior. Acestea au 
fost asimilate cu greșelile 
prindere. Dacă greșeala de 
cior nu-i comisă cu intenție 
un jucător sau dacă acesta 
a obținut avantaj, greșeala 
mine nesancționată.

In fine, aș vrea să amintesc 
faptul că majoritatea arbitrilor 
au depus ejorturi pentru men
ținerea jocului în limitele unei 
depline sportivități și au dove
dit consecvență in aprecierea si
tuațiilor care reclamau acorda
rea loviturilor de la 7 m. După 
părerea mea, arbitrajele prestate 
de Janerstam (Suedia). Nielssen 
(Norvegia), Tuominen (Finlan
da) și Jensen (Danemarca) au 
fost cele mai bune.

de
pi- 
de
nu 
ră-

VIITOR
tații handbalistice pe plan intern, a campionatu
lui republican. Trebuie depuse eforturi sporite 
pentru creșterea nivelului mediu al echipelor noas
tre, pentru depistarea de noi elemente tinere și 
talentate, pentru buna lor pregătire. Cluburile, 
asociațiile sportive, comisiile locale de handbal 
pot și trebuie să-și aducă aportul în mai mare 
măsură la crearea tuturor condițiilor care să 
deschidă handbalului noi posibilități de progres 
în toate regiunile țării. Folosirea mai judicioasă 
a terenurilor și sălilor de sport, grija sporită 
pentru calitatea competițiilor, sprijinirea inițiati
velor privind înființarea de noi secții sau echipe 
vor contribui la dezvoltarea activității 
listice pe plan local, la și mai larga 
tate a acestui sport.

Cu aceeași pasiune trebuie muncit
ridicarea de noi jucători de valoare, tineri care 
să continue drumul marilor victorii ale hand
balului nostru.

Jocurile disputate în campionatul mondial din 
R. S. Cehoslovacă au demonstrat valoarea, pu
terea de luptă și patriotismul handbaliștilor rc- 
mîni, care au cucerit pentru handbalul romînesc 
cea de a cincea medalie de aur. Exemplul campio
nilor mondiali trebuie să stimuleze pregătirea 
tuturor handbaliștilor și a tuturor celorlați spor
tivi, care — muncind cu toată seriozitatea și cu 
mult simț de răspundere — să atingă perfor
manțe care să facă cinste sportului nostru.

handba- 
populari-

și pentru

Pagină realizată de
PETRE GAȚU și DAN GIRLEȘTEANU

Desene de NEAGU RADULESCU



O nouă etapă importantă în categoria Aînaintea etape
in întrecerile feminine

Mîine se dispută ultima etapă în 
„Cupa R.P.R.1* și in seria a doua, pen
tru echipele feminine. întrecerea băie
ților se află în plină desfășurare, cele 
trei etape care au mai rămas puțind 
aduce multe schimbări în fruntea cla
samentului.

In completarea programului volei
balistă: de mîine, în sala „23 August" 
(tostă Recolta) din Capitală specta
torii pot vedea la „lucru" pe cei mai 
buni jucători cu prilejul unui meci ce 
se anunță interesant și plin de promi
siuni: Iotul R.P.R. A—lotul R.P.R. B.

iată programul complet al meciuri
lor de mîine; „CUPA R.P.R.": Rapid— 
Știința Timișoara, Steaua—Știința Cluj, 
Progresul—Farul Constanța, Dinamo— 
Petrolul Ploiești și Știința Galați—

Tractorul Brașov la băieți; C.P. Bucu
rești—Rapid, Dinamo — Progresul, 
Știința București—Farul Constanța și 
Știința Cluj—C.S.M. Sibiu la fete.

SERIA A DOUA: Minerul B. Mare 
—Olimpia București, Știința Brașov— 
Ind. sîrmei C. Turzii, G. S.M. Cluj-Con- 
structorul Brăila, Electroputere Craio
va—Știința Petroșeni și înainte Timi
șoara—Dinamo Suceava la băieți 1 Me
talul Buc.—Voința Buc., Partizanul r. 
Brașov—Corvinul Deva, Voința M. 
Ciuc—Progresul Tîrgoviște și Penici
lina Iași—C.F.R. Timișoara la fete.

• De la Consiliul UCFS, oraș 
București: din cauza timpului nefavo
rabil meciurile din cadrul etapei de 
azi a campionatului orășenesc și de 
calificare (seniori) se amină.

Programul celei de a cincea etape a 
campionatului republican de rugbi este 
deschis astăzi de partida dintre forma
țiile bucureștene Gloria și Dinamo. In 
ciuda faptului că ocupă doar locul 8 în 
clasament, metalurgiștii pot da o re
plică serioasă dinamoviștilor care păs
trează însă prima șansă.

Mîine, tot în Capitală, se vor desfă
șura două meciuri interesante în care 
Progresul și Grivița Roșie vor întîlni 
Rulmentul și, respectiv, Știința Cluj. 
Cuplajul permite un spectacol sportiv 
frumos, cu prilejul căruia sîntem con
vinși că atît studenții clujeni, cît și 
rugbiștii din Bîrlad vor căuta să evo
lueze la nivelul partenerilor de joc.

Cu același interes sînt așteptate și 
celelalte meciuri. Militarii vor juca la 
Galați, In compania echipei 
studenții din Petroșeni 
CSMS. iar - • • -
cu Știința.
PROGRAMUL

Ancora, 
la Iași cu 

Constructorul la Timișoara,

întreceri atractive
Astăzi după-amiază, sala Giulești 

«din Capitală găzduiește două reuniuni 
de lupte. La ora 15 au loc întrecerile 
din cadrul campionatului republican 
ide „clasice44 seria A, între echipele 
Rapid, Steaua și C.F.R. Timișoara, iar 
de la ora 18 evoluează două formații 
de „libere" din seria B. Mîine, de la 
ora 14, în aceeași sală, spectatorii 
bncureșteni vor vedea la lucru pe 
spoTȚivii celor opt formații de lupte 
libere din seria A (Dinamo, Rapid, • 
C.S.M. Reșița, Steaua, A.S.M. Lugoj, ' 
Mureșul Tg. Mureș, Rulmentul Bra- î 
șov și C.F.R. Timișoara). în ambele I 
grupe pornesc favorite echipele Di- i 
narao și Steaua. Interesante vor fi în- ! 
deosebi întîlnirile dintre Rapid—A.S.M.

in sala Giulesti
Lugoj și C.F.R. Timișoara—Mureșul 
Tg. Mureș, ambele echipe bănățene 
încercînd, fără îndoială, să evite locu
rile codașe pe care le ocupă în cla
sament.

JOCURILOR DIN CAMPIONATUL 
DE CALIFICARE

Mîine, sînt programate următoarele par
tide în cadrul etapei a IlI-a a campionatu
lui republican de calificare : SERIA I : 
Metalul Buzău — Precizia Săcele; USAS 
Năvodari — Cimentul Medgidia; Farul Con
stanța — Cimentul Brăila; Constructorul 
Ploiești — Petrolul Pitești; SERIA A II-A : 
Constructorul TRC Suceava — Viitorul Să- 
vinești; Constructorul IUT Iași — Lamino
rul Roman; Cauciucul Onești — A.S Tecuci; 
SERIA A III-A : CSM Sibiu — Chimica Tîr- 
năveni; Minerul Lupeni — Siderurgistul Hu
nedoara; Metalul Reșița — CSO Timișoara; 
Electroputere Craiova — Minerul Vulcan.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal Steaua 

—Siderurgistul și 
Pitești de mîine de la stadionul 
August", biletele s-au pus în vînzare 
la casele din str. Ion Vidu, agenția 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2. agen
ția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele 
„23 August", Republicii, Dinamo și* 
Giulești.

• Casele din str. Ion Vidu și Pro
nosport vind și bilete pentru intîlni- 
rea internațională de gimnastică R.P. 
Romină—R.P. Polonă (f) de azi și 
mîine de la sala Floreasca și pentru 
turneul final al 
A, de baschet (f) din 13—19 IV de la 
sala Floreasca.

© La bazinul acoperit 
ieontinuă cursurile de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri și informații la 
complexul Floreasca, teief. 11.64.06.

Dinamo—Dinamo
„23

campionatului categ.

Floreasca

Fază din meciul Steaua — Știința Cluj
Foto: C. Tudor

tind se acordă lovitura dc pedeapsă?

Dinamo București și Dinamo Oradea 
susțin meciuri dificile în deplasare

Două partide „cheie" în lupta pen
tru primele locuri în clasament (Știin
ța Timișoara — Dinamo București și 
Știința Cluj — Dinamo Oradea), ca și 
alte trei meciuri interesante, deschise 
oricărui rezultat (Steaua—Steagul roșu 
Brașov, Politehnica Cluj—Știința Bucu
rești și Siderurgistul — Știința Tg. 
Mureș) sint oferite iubitorilor de bas-

diet de cea de a XVIII-a etapă a cam
pionatului masculin. Singurul joc in 
sare se poate da un favorit este Ra
pid București—Știința Craiova.

Dintre meciurile cele mai echilibrate 
programate în seria a Il-a reținem: 
Voința Tg. Mureș—Farul Constanța și 
Olimpia M.I.—C.S.M.S. Iași

PRIMELE REZULTATE DIN TURNEELE FINALE ALE JUNIORILOR
Au început turneele finale ale cam

pionatelor republicane de juniori. Atît 
la Brașov (băieți), cît și la Oradea 
(fete) partidele s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic, stirnind un viu interes, 
lată primele rezultate:

BRAȘOV: S.S.E. Piatra Neamț— 
C.S.Ș. Cluj 49—46 (17—25); S.S.E. 
Ploiești — S.S.E. Oradea 49—38 (18— 
16); S.S.E. Nr. 2 București—S.S.E. 
Brașov 50—43 ( 23—23); Tînărul Di- 
namovist București — S.S.E. Tg. Mureș

L_

56—34 (31—8); S.S.E. Nr. 2 Buc.— 
C.S.Ș. Cluj 49—46 (17—25); S.S.E. 
Oradea — S.S.E. Tg. Mureș 53—46 (21 
—24); S.S.E. Brașov—S.S.E. Piatra 
Neamț 57—50 (31—28); Tînărul Dina- 
movist—S. S. E. Ploiești 42 — 33 
(17-41).

ORADEA : S.S.E. Satu Mare—S.S.E. 
Ploiești 41—38 ( 26—17); S.S.E. în
frățirea Gheorghieni — Știinta Me
nești 38—36 (17—16); S.S.E. Brașov 
—S.S.E. Nr. 2 București 50—45 (29 
— 14); S.S.E. Oradea—Rapid Bucu
rești 49—44 (26—19); S.S.E. Satu Mi
re—SS.E. Nr. 2 Buc. 66—62 (22—23 
46—46, 51—51, 59—59); S.S.E. Gheor- 
g'nieni—Rapid 57—35 (25—17); S.S.E. 
Brașov—S.S.E. Ploiești 45—34 (22— 
18); S.S.E. Oradea—Știința Moinești 
38—26 (15—13). (Petre Dumitrescu si 
I lie Ghișa—coresp.).

★
Joi s-a desfășurat la Brașov restan

ța dintre echipele masculine Steagul 
roșu și Rapid București. După o par 
tidă viu disputată, bucureștenii au ciș- 
tigat pe merit cu scorul de 64—55 
(23—32). La începutul meciului, iniția
tiva a aparținut brașovenilor, care în 
min. 22 aveau un avantaj de 15 punc
te. în continuare însă, formația fero
viară a pus stăpînire pe joc, și-a orga
nizat mai bine acțiunile ofensive, reu
șind să egaleze în min. 33 și apoi să 
preia conducerea, pe care nu a mai 
cedat-o pînă la sfirșit. (C. Gruia— 
coresp. reg.).

In etapa trecută a campionatului categoriei A, la meciul derbi Dinamo— 
Steaua, ca și la alte partide disputate pînă acum, în tribune s-au făcut dife
rite comentarii cu privire la infracțiunile pentru care arbitrii au acordat 
lovituri de pedeapsă. Pentru că, intr-adevăr, regulamentul jocului de rugbi 
este mult mai complicat ca în alte sporturi și pentru că loviturile de pedeapsă 
nu... lipsesc decît foarte rar din filmul meciurilor, considerăm util să reca

pitulăm principalele situații de joc în 
care se poate comite o infracțiune, care 
să fie penalizată cu lovitură de pe
deapsă. înainte de aceasta, să re
amintim însă că pentru diferitele gre
șeli tehnice nu se acordă lovitură de 
pedeapsă, ci „grămadă".

Lovitura de pedeapsă este dictată 
de arbitru pentru toate infracțiunile la 
grămadă (formarea grămezii cu patru 
jucători în prima linie, introducerea 
strîmbă a balonului, ridicarea prema
tură a picioarelor jucătorilor din linia I, 
trecerea ambelor picioare ale taloneru- 
lui dincolo de mediana grămezii, tra
gerea balonului de către mijlocaș cu 
piciorul sau luarea lui cu mina din 
grămadă...).

în jocul de margine, cel mai des 
este penalizat cu lovitură de pedeapsă 
orice „înainte intenționat".

Aceeași sancțiune se acordă pentru 
obstrucții și atacuri neregulamentare

HANDBAL
Reîncepe campionatul!
Prima etapă a 

programează mîine jocuri foarte interesante. 
In mod deosebit sînt de subliniat — pentru 
importanța lor în ce privește clasamentele
— partidele Rai. Teleajen—Rapid București, 
Voința Sibiu — Voința Sighișoara, la băieți, 
Rapid București — SSE Ploiești și derbiul 
timișorean Știința—Banatul, la fete. Cu mult 
interes este așteptată evoluția jucătorilor 
reprezentativei noastre — campioană mon
dială —, precum și a jucătoarelor Rapidului, 
cîștigătoarea „Cupei campionilor europeni".

CAMPIONATUL JUNIORILOR
In etapa interregională a campionatului 

republican de juniori s-au înregistrat rezul
tatele:

JUNIORI; SSE Tg. Mureș — Constructorul 
Brăila 23—5, CSS București — SSE Iași 15—7, 
Raf. Teleajen — Voința Sighișoara 25—7, 
SSE Craiova — CSM Reșița 13—17, SSE 
nr. 2 Buc. —. Știința Moinești 20—15, SSE Si
biu -— IRTA Oradea 20—13, SSE Cluj — 
Victoria Suceava 10—8, SSE Petroșeni — 
Unirea Tr. Măgurele 24—16, SSE Timișoara
— înainte B. Mare 30—16.

JUNIOARE: SSE Craiova — SSE Rm. Vîlcea
11— 10, Luceafărul Brașov — Rapid Tecuci 
13—7, Locomotiva Teiuș — Unirea Cehul 
Silvaniei 14—2, Mureșul Tg. Mureș — Voința 
Sighișoara 13—2, SSE Timișoara — SSE 
Oradea 6—2, SSE Bacău — SSE nr 2 Buc. 
7—9, Unirea Bîrlad — Victoria Oltenița
12— 16, SSE Ploiești — Șc. pedagogică Su
ceava 11—4.

IN CURIND
i

returului categoriei A

* **
*
* %*

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

DE 17/10 DIN CU GRANULATIE 
FINA ȘI CU O LATITUDINE DE EXPUNERE 
MARE ȘI DE 2 1/1 0 DIN CARE PERMITE 
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎN CONDIȚII DE ILU
MINARE SLABĂ SAU LA LUMINA ARl’IFI- 
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Silvia Popovici
Gratiela

Ilinca
IN

(ținerea sau placajul fără balon, pla
caje periculoase, placaje cu întîrziere 
sau premature, lovirea 
etc.).

De foarte multe ori 
pedeapsă sînt acordate 
de ofsaid în mișcare sau la grămadă 
și margine.

întîrzierile în joc, bineînțeles cefe- 
intenționate. se sancționează, de ase
menea. cu lovitură de pedeapsă, dacă 
un jucător sau o echipă îngreuiază 
reluarea jocului la margine, la grămadă, 
de la centru sau „22".

Arbitrul Gabriel 
arn discutat acest 
tit insă că sînt și 
acordă lovitură de 
de aceea sarcina 
este destul de dificilă. In orice caz, 
tocmai varietatea acestor situații care 
trebuie... evitate de jucători face să 
crească frumusețea jocului de rugbi 
și să oblige echipele la o însușire 
exactă a prevederilor regulamentului, 
la o cît mai corectă aplicare a acestor-'.

adversarului

loviturile de 
pentru poziții

Eftiinescu, cu care 
subiect, ne-a ainin- 
alte situații cînd se 
pedeapsă și tocmai 
arbitrului de rugbi

Mîine apare

REVISTA SPORT
nr. 7

i
;■
1

Cele doua coperte ale acestui inte
resant număr al revistei ilustrate SPORT 
sînt dedicate sportivelor noastre care 
au cucerit „Cupa campionilor europeni" 
la handbal și tenis de masă.

Din cuprins spicuim :
Fotocronica SPORT — aspecte de la 
ultimele manifestații sportive din țară 
și de peste hotare.
Fotoreportaje de la întrecerile Spar- 
tachiadei republicane.
Se poate mai bine — un comentariu 4 
asupra campionatului de baschet. t 
FOTBAL : — „Nașul ploieștenilor" — ’ 
echipa C.I.L. Blaj
— Dinamo s-a distanțat...
— Pentru albumul dv. : echipa Steaua ?
— Cele patru formații rămase în lup- ' 

ta pentru cucerirea Cupei campîo- ’ 
niîor europeni : Internazi-onale-Mi- Z 
lan, R@al-Madrid, F. C. Zurich și I 
Borussia Dortmund. 4

Sport și acrobație. >
Magazin sportiv etc. 4
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Piatra

dar se întîmplă
mîna? lata 

și complet la
Un cititor. Ion Stamate din 

Craiova, referindu-se la o 
fază din meciul Dinamo Pi
tești—Farul, în care portarul 
piteștean Matache l-a „prins' 
atît de tare de picior pe 
înaintașul constănțean Tufan 
îneît acestuia i-a ieșit... 
gheata, întreabă ce s-ar fi 
întîmplat dacă Tufan, reușind 
să-și elibereze piciorul ră
mas desculț, ar fi tras cu el 
și ai fi înscris ?

Golul ar fi fost valabil șl 
ar fi constituit una din cele 
mai frumoase aplicații ale 
legii avantajului. Este ade
vărat că jucătorul este obli
gat să fie echipat regula
mentar, dar arbitrul trebuie 
să dea o interpretare justă 
regulamentului, care pretinde 
ca jucătorul să fie cu ghete 
puse cînd joacă, pentru ca 
acesta să nu-și pericliteze 
integritatea corporală atunci 
cînd joacă mingea în fața 
unui adversar încălțat. In a- 
cest caz, nu se poate pune 
însă o asemenea problemă : 
jucătorul în cauză nu avea 
pe nimeni în față și nu risca 
deci să fie lovit. Dar, și din 
alt punct de vedere ar fi 
fost nejustă anularea golului 
care s-ar fi marcat. Jucătorul 
descălțat a ajuns în această 
situație nu dintr-o neglijență 
a sa, sau în mod voit, pen
tru a-și crea un avantaj, ci 
din vina adversarului său 
care, de fapt, trebuia sanc
ționat cu un „11 metri'. Acor
darea golului ar fi constituit, 

spus la început, o 
corectă, creatoare, 

avantajului.

cum am 
aplicare 
a legii

★
cititor, Florea BăluțăUn alt 

din Balș, a întrebat în ce 
împrejurări se poate marca

A Știați
...penaltiul a fost în

ființat în anul 1889? La 
început, la „11 metri", toți 
jucătorii echipei în apă
rare se așezau în... poar
tă. Mai tîrziu, la propu
nerea federației irlande
ze, s-a luat hotărîrea ca 
singur portarul să se afle 
in poartă atunci cînd se 
execută un „11 metri“.

...jucînd un singur pen
ny (cea mai mică subdi
viziune a lirei sterline) la 
unul din concursurile de

In acțiune
Conducerea unui med 

de lupte creează de multe 
ori greutăți mai mari 
chiar decît o întâlnire de 
fotbal. Pentru că aici, mai 
mult ca în oricare alt 
snort arbitrul trebuie să 
fie tot timpul „pe fază", 
ca nu cumva vreo infrac
țiune să rămînă nesanc
ționată.

De această obligație di
ficilă se achită cu brio 
o... fată în vîrstă de 16 
ani. Beth Anderson (din 
Salinos—California), care 
este și redactor de sport 
la ziarul din localitate, a 
hotărît nu de mult să in
tre în rîndurile „cavaleri
lor fluierului". Fata a 

trecut cu succes examenul 
teoretic iar apoi și pe a- 
cela practic.

Deși are doar 16 ani, 
Beth este foarte energică 
și nici un luptător n-a 
îndrăznit să protesteze la 
deciziile ei. 
lăsa inima.

Nici nu l-ar

CU...

exact
întrebare : 
poarta proprie 
în timpul unei faze 
portarul sau oricare 

un gol 
răspunsul 
această

a) In 
Cînd

de joc.
alt jucător coechipier cu el, 
încearcă sa oprească cu mîna 
mingea ce se îndrepta în 
poartă și, din mîna lui, min
gea ricoșează în plasă, golul 
este valabil,

b) în poarta adversă
Cînd, în timpul unei faze 

de joc, portarul prinzînd min
gea undeva In propria lui su
prafață de pedeapsă și arun- 
cînd-o cu mîna, înapoi în 
teren, mingea, dusă desigur 
și de vînt, intră în poarta 
adversă, de asemenea se va 
acorda gol valabil. Un astfel 
de caz s-a petrecut la un joc 
disputat în 1951 la 
și a produs 
contradictorii, 
neau că golul 
valabil, întrucît 
ni prevederilor 
lui care spune 
nu poate fi înscris de 
jucător al echipei atacan
te, dacă acesta poartă min
gea, o aruncă sau 
te cu mîna sau 
țul". In această 
F.I.F.A. a intervenit 
o decizie care completa tex
tul regulamentului, arătînd 
că termenul „aruncată" nu se 
aplică portarului în propria 
sa suprafață de pedeapsă. 
De altfel, în „Ghidul univer
sal pentru arbitri’ ediția 1964, 
textul regulamentului la arti-

Tbilisi 
discuții 

susți- 
fi fost

multe
Unii
n-ar
ar contrave- 
regulamentu- 
că „un gol 

un

o loveș- 
cu bra- 
situație, 

și a dat

ca
pronosticuri sportive din 
Anglia, Charlie Cooper, 
un funcționar londonez, 
a cîștigat suma de... 
215.000 de lire sterline. 
El a indicat toate rezul
tatele într-o etapă înche
iată cu 8 meciuri nule!

In căutarea unui adversar pentru Clay
vi- 
lui 
loc
cu 
la

revenit boxerului italian, de 
doua ori a cîștigai Mariuțan. 
iar unul din meciuri s-a ter
minat la egalitate.

Pentru desemnarea 
itonului adversar al 
Cassius Clay va avea 
un turneu al greilor, 
meciuri eliminatorii
care vor lua parte Wil
liam Cleveland, Doug Jo
nes, Ernie Terrel, Eddie 
Machen precum și fostul 
campion mondial, Floyd 

colul 10 este completat și 
are următorul conținut: ....Un 
gol este marcat atunci cînd 
mingea va fl depășit în între
gime linia de poartă, prin
tre stîlpi și pe sub 
transversală, fără
aruncată, purtată sau lovită 
cu mîna sau cu

bara 
să fi fost

brațul de 
către un făcător al echipei 
atacante, cu excepția porta
rului care se găsește In Inte
riorul propriei sale suprafețe 
de pedeapsă".

Deci singur portarul poate 
să marcheze în poarta adver
să, cu mîna, din propriul 
careu un gol valabil.

N. CHELEMEN 
vicepreședinte al Colegiu

lui regional de arbitri 
București

D
Duminica trecută, un 

alt arbitru romîn de fot
bal — Petre Sotir din 
Mediaș — a condus un 
meci din campionatul 
Greciei, disputat în ora
șul Salonic: Aris-Pane- 
ghialios (2—l).*Ziarul de 
specialitate „To fos ton 
spor" apreciază arbitrajul 
prestat de P. Sotir ca un 
adevărat... recital în ma
terie. Deși Sotir a acor
dat în acest joc nu mai 
puțin de trei lovituri de 
la 11 m, toate transfor
mate...

★
Fostul internațional 

goslav Beara, 
cei mai buni 
lume acum 
(cunoscut de 
spectatorii noștri), acti
vează în prezent în Aus
tralia ca antrenor. Fede
rația australiană și-a ma
nifestat dorința de a-l 
numi antrenor al echipei 
naționale.

iu- 
din 
din 
ani

unul 
portari 
cifiva 

altfel fi de

Patterson. Cercurile pugi- 
listice internaționale con
sideră nejust faptul că la 
acest turneu nu participă 
nici un boxer de pe ve
chiul continent și în spe
cial englezul Harry Co
oper, care acum un an 
întîlnindu-1 pe Clay a reu
șit să-l trimită la podea.

de încercare
Tn iulie 1947, pe micul 

stadion al Predealului, Ion 
Șofer — pe atunci in vîrs- 
tă de douăzeci de ani — 
a reușit să treacă, pen
tru prima oară, peste șta
cheta înălțată la 1,90 m.

Ne amintim foarte bine 
de entuziasmul care

ȘEREAN IOAN

l-a produs printre iubito
rii atletismului nostru ves
tea acestui record care 
părea pe atunci... uriaș I 
Poate, tocmai sub impre
sia, mereu vie, a acestui 
record, am considerat mul
tă vreme rezultatul de 
1,90 m la săritura în înăl
țime, ca o veritabilă „pia
tră de încercare*4, un pas 
însemnat pe drumul con
sacrării sportive a tineri
lor noștri atleti.

O evoluție firească a 
performantelor, ca rezul
tat al îmbunătățirii conti-

E TOATE
Managerul lui Tom Bry

ant, un boxer american 
în etate de 22 de ani, 
este o... femeie și anume 
propria sa soacră. Tom 
Bryant care o știa de fri
că și pînă 
motiv în 
cultare...

acum, are un 
plus să-i dea as-

★
dintre cei

ai fiscului 
! fotbalistul

maiUnul 
buni „clienți* 
italian este 
spaniol Suarez, care acti
vează la „Inter". în anul 
1963 totalul impozitelor 
pe care a trebuit să 
plătească s-a ridicat 
circa 13 000 de dolari.

★

le 
la

Răspunzînd numeroase
lor atacuri îndreptate îm
potriva sa, Cassius Clay, 
noul campion mondial de 
box la toate categoriile, 
a spus : „Tinerii mă iu
besc. Eu sînt un exemplu 
pentru ei. Nu beau, nu 
fumez, nu fug după fete, 
nu umblu în buzunar cu 
pistoale și 
poate spune că 
cat vreodată să 
sînt acela care 
țării mele, în 
titlu olimpic".

★
Atletul neozeelandez 

Murray Halberg, câștigă
torul cursei de 5 000 de 
metri la Olimpiada de la 
Roma, a renunțat defini
tiv la aceasta probă. La 
Tokio el va concura în

nimeni nu 
am încer- 
fur. Și eu 
am adus 
I960, un

nue a procesului de ins
truire, a urcat „piatra de 
încercare" la 1,95 m, la 
2,00 m, 2,05 m și, de a- 
nul trecut, la 2,10 m.

Și totuși 1,90 m rămîne 
tot 1,90 ml... O perfor
mantă spre care tind ma
joritatea atleților începă
tori, a celor care au fă
cut primii pași hoiărîji 
spre măiestria sportivă. 
De aceea ne bucură foar
te mult ori de cîte ori un 
tînăr atlet reușește să-și 
apropie''acest rezultat.

La sfîrșitul săptămînii 
trecute, doi afleti — din 
generația juniorilor de 15- 
16 ani — au reușit, in
tr-un interval de 24 de 
ore, la Oradea și la Bucu
rești, să realizeze 1,90 m. 
Este, fără îndoială, un 
frumos succes care des
chide noi perspective a- 
cestei probe în tara noas
tră.

Față In față

A. ȘEPCI S. IOAN

născut 5.4.1948 născut 2.5.1948
înălțime 1,82 m înălțime 1,91 m
1961 1,57 m 1961 1,45 m
1962 1,65 m 1962 1,64 m
1963 1,77 m 1963 1,84 m

1964 1,90 m 1964 1,90 m

Dar să vedem cine slnt 
acești juniori care au să
rit 1,90 m. Primul este 
clujeanul ANDREI ȘEPCI,

proba de 10 000 de me
tri.

★
în ciuda numeroaselor 

și importantelor proble
me pe oare trebuie să le 
rezolve în calitate de mi
nistru al Tineretului și 
Sportului din Republica 
Ciad, cunoscutul atlet 
Mahamat Idriss n-a re
nunțat la activitatea com- 
petițională. Mai mult 
încă, participînd la cam
pionatele de atletism ale 
Republicii Ciad ce au 
avut loe recent în capi
tala țării, Fort Lamy, 
Idriss a cîștigat proba de 
săritura în înălțime 
performanța de 2,16 
care constituie cel
bun rezultat mondial al 
acestui început de sezon 
atletic.

M.

cu 
m, 

mai

VASILE IONETE, 1SALNI- 
ȚA. Vasile Mariuțan și Dan
te Cane s-au întîlnit de șase 

~....................................... aori. De trei ori victoria

CONSTANȚA BOBDEIASU. 
București. Vă publicăm re
flecția dv. .. rimată pe mar
ginea celor trei meciuri de 
duminica trecută din cate
goria A Ia fotbal, terminate 
ta egalitate și în care s au 
marcat doar... 2 goluri :

Meciul nul adesea naște 
O firească întrebare : 
Este-oare-o legătură
Intre scor și-ntre... valoare ?

VASILE NARGHESU, Bucu
rești. Rapid București și 
T.S.K.A. Moscova, protago
nistele întrecerilor de pînă 
acum din cadrul C.C.E. 
(masculin) la volei, n-au par
ticipat la actuala ediție a 
acestei competiții. In lipsa 
lor trofeul a fost cîștigat de 
S. K. Leipzig (R. D. Germa
nă) care a învins in finală 
formația Iugoslavă Mladost 
Zagreb.

MIHALACHE PORTASE, Cluj. 
In ediția 1960—1961 a cam-

ANDREI ȘEPCI

V. D. POPA

Luptătorul Ștefan 
Tampa nu se pregăteș
te temeinic pentru O- 
limpiada de la Tokio.

Dacă nu ia vreo măsură 
Va primi o „lovitură" : 

Toată măestria sa
O să ajungă... la podea

Că recordul mondial 
L-a bătut este normal. 
Doar ciocanul e făcut 
Să servească la... bătut.

Atletul Gheorghe Cos- 
tache a doborît recor
dul mondial de juniori 
la aruncarea ciocanu
lui.

elev în clasa a IX-a 
Școlii medii „Gh. Bari- 
țiu44. A început atletismul 
în urmă cu patru ani fiind 
remarcat de prof. Marian 
Pășcălău, el însuși fost 
atlet. Anul trecut el a a- 
vut o frumoasă compor

tare în cadrul tetratlonu- 
lui pionieresc de la Var
șovia, unde s-a clasat pe 
primul loc. Tatăl său. 
Andrei Șepci, a fost In 
urmă cu vreo 30 de ani 
portarul echipei naționale 
de fotbal, iar astăzi este 
antrenorul Științei Cluj.

Al doilea, ȘERBAN 
IOAN, este elev în elasa 
a IX-a a Șc®lii medii „Mi
hail Eminescu" din Bucu
rești. A început să prac
tice atletismul tot In urmă 
cu patru ani, fiind descope
rit de prof. Gheorghe Stă- 
nescu, fost săritor cu pră
jina. Ca o coincidență, și 
tatăl său — Cărnii loan — 
a fost sportiv fruntaș, ju
cător internațional de 
rugbî.

Sîntem convinși că pen
tru acești doi talentați 
săritori, 1,90 m va rămî- 
ne curînd amintirea unei 
„pietre de încercare"...

R. VILARA

pionatului categoriei 
fotbal. Minerul Lupenl a în
vins cu 2—0 pe C.C.A. 
(Steaua) la... București. Re
zultatul, evident, a constituit 
o mare surpriză. Golurile au 
tost marcate de Mihăilă și... 
Crelnlceanu (din 11 m).

CONSTANTIN VIS INKS CU, 
com. Telu. 1. Campioana 
țării la oină este echipa 
C.P.B (Combinatul poligrafic 
București). 2. Rapid București 
n-a fost niciodată campioană 
a țării la fotbal. A... promis 
doar 1 Cu mulți ani In urmă 
a fost însă o mare specia
listă a „Cupei", pe care a 
cîștig a t-o de șapte ori (de 
șase ori consecutiv intre 
1936—1942).

FRANC1SC VETRO, Petro
șani. Boxerul Marin Urlățea- 
nu, de la Dinamo București, 
s-a retras din activitatea 
sportivă. EI n-a fost nicio
dată campion al țării, dar a 
avut, uneori, evoluții bune în 
cadrul categoriei semiușoa- 
ră.

MATEI GRIGORE, Lugoj. 
Vintilă Cosslnl a jucat de 
25 de ori în echipa noastră 
națională de fotbal. El a 
debutat la Victoria Constan
ța, după care, venind în 
București n-a activat decît 
la o singură echipă : Rapid.

V. GEAMĂNU, Tg. țiu. 1. 
Carol Creiniceanu, aripa 
stingă a echipei Steaua, a 
fost selecționat pînă acum 
de trei ori în prima repre
zentativă a țării. Să-i urăm 
un palmares cît mai bogat 1
2. Cele mai nete victorii ob
ținute pe teren propriu 
echipa noastră națională 
fotbal : 8—-1 cu Grecia 
7—0 cu Bulgaria.

VALENTIN MUNTEANU. 
muna Sacalaz. 1. Z gard an nu 
mai joacă la Slderurgistul, ci 
la Știința Galați. 2. Pan a it, 
fostul fundaș al Iul Dinamo 
București și apoi al Pro
gresului, este legitimat acum 

de 
de

co-

Handbalistele de 
Rapid București au cu
cerit „Cupa campionilor 

europeni".
Si finala cîștigară 
Intrecindu-se pe sine.
Nu mă mir. Știa-i din gară 
Că RAPIDUL... merge bine.

Pentru Tokio, firește, 
Dumnealui se pregătește. 
Vreți dovada? Chiar acum 
Și-a luat un nou costum !

Scrimerul Ion Drîmbă 
și atletul Mihai Calni- 
cov fumează pe ascuns

— Avem, cei doi ne-au 
supus-o clar 

VICTORIA în buzunar! 
Și-n loc de alte precizări 
Și-au scos... pachetul de 

țigări.
Boxerul Florea Pă- 

trașcu duce un regim 
de viață necorespunză
tor.

R’POSTA

LUI JACK DEMPSEY

memoriile fos- 
antrenor Jack 
care acesta a- 
în meciul cu 

avea

Fostul campion mondial 
de box la toate catego
riile Jack Dempsey a dat 
în judecată revista „Spori 
Illustrated* cerînd 3 mi
lioane dolari despăgubiri. 
Motivul î revista în cauză 
ar fi publicat un frag
ment din 
tului său 
Kearns în 
firma că 
Jessie Villard care 
să-i aducă titlul de cam
pion mondial, Dempsey a 
avut gips în mănuși. Este 
adevărat că antrenorul a 
arătat că Dempsey n-a cu
noscut acest lucru nici 
înainte, nici după meci. 
Fostul campion mondial 
ie consideră oricum de
făimat și așteaptă ca ju
decata să-i dea cîștig de 
cauză

ta Unixea-iiacari. 3. Prahova 
activează în campionatul o- 
rașului Ploiești, iar Carpați 
Sinaia ia parte la campio
natul raionului Cîxnpina.

VALENTIN SVARȚ, Gră
diștea. jucătorul Matei din 
linia de înaintare a Științei 
'luj este o... producție pro
prie. El a fost promovat din 
rîndurile juniorilor acestei e- 
chipe.

C. TRONARU, Ploiești. Pe
trolul a făcut o dată cunoș- 

cu calecToria... B s în

Echipa retrogradase la 
sfîrșitul campionatului din 
1952, în primul ei an de ac
tivitate la Ploiești. S-ar pu
tea spune că, la început, 
mutarea nu l-a... priit. Pe 
urmă însă după cum se știe, 
echipa a cîștigat de două 
ori campionatul țării : 1357— 
1958. 1958—1959. Asta-i fotba
lul 1

ION POȘTAȘU 
Ilustrații: N. CI. AUDIO



Actualități - - - - - - -
ifin sportul cu motor |

„CUPA STEAUA" LA OBSTACOLE

Mîine dimineață la ora 9,30, pe tra
seul amenajat la baza sportivă Steaua 
din bd. Ghencea, se va da startul în 
tradiționala competiție motociclistă de 
obstacole „Gupa Steaua". Concursul se 
'deschide cu proba rezervată motoci- 
cliștilor începători care se vor întrece 
pe’parcursul a patru ture la clasa pînă 
La 350 cmc.

Concurență de la clasele 125 și 175 
cmts (avansați) vor alerga cite două 
manșe a cite 6 ture fiecare, iar cei 
de la clasele 250, 350 și 500 cmc 
(avansați), vor parcurge tot două 
manșe, dar a cite 8 ture fiecare.

Antrenamentul oficial va avea loc 
azi, tncepînd de la ora 15,30, pe tra
seul de concurs.

SPORTIVII NOȘTRI EVOLUEAZĂ 
ÎN R.P. BULGARIA

In cursul zilei de azi vor pleca în 
R.P. Bulgaria motocicliștii I. Cucu, 
Gh. Voiculescu și Al. . Sinea, însoțiți 
de antrenorul Șt Șerbănescu. Ei vor 
lua startul la patru concursuri de vi
teză pe zgură (dirt-track), care vor 
avea loc în perioada 12—22 aprilie în 
orașele Russe, Kolarovgrad, Sofia și 
Plovdiv.

La aceste concursuri vor lua startul 
alături de sportivii noștri și cei din 
țara gazdă, motocicliști din U.R.S.S. 
și R.S.F.I.

Dinamo și Emil Rusii—lideri 
In „Turul ciclist al regiunii Ploiești"

PLOIEȘTI, 10 (prin telefon). Vineri 
la amiază s-a dat startul în cea de a 
VUI-a ediție a „Turului ciclist al re
giunii Ploiești11. La start s-am prezentat 
51 de alergători reprezentînd 10 
echipe. Printre ei se află rutieri de 
valoare în frunte cu membrii lotului 
olimpic. De altfel „olimpicii" au fost 
s.ei care au animat întrecerea și tot 
ei sînt cei care conduc în clasamentele 
primei etape.

Redacția și administrația; st». Vasiie Conta at. 16, teieioo 11.10.65, interurban 72, nr. 1—2, Întreprinderea Poltgraitcă .Informația", str. Brezotanu zii—25.

Prima etapă s-a desfășurat pe timp 
favorabil. La ducere (traseul a foștj 
Ploiești — Mizil — Săhăteni — Mizil 
— Ploiești, 94 km) cicliștii, ajutați 
de vîntul din spate, au rulat cu peste 
43 km pe oră. Primial a trecut prin 
Mizil alergătorul N. Ciumeti. Cînd au 
revenit spre Ploiești partieipanții la 
cursă au trebuit însă să învingă vîn
tul ©are acum, în mod firesc, bătea din 
față. Din această cauză și media orară 
a scăzut simțitor (media orară finală 
este de 39,050 km). Tinerii cicliști din 
lotul olimpic au forțat pe ultima parte 
și s-au desprins. Astfel ei au reușit 
aă-și asigure cîteva secunde avans față 
de ce! de al doilea pluton. Clasamen
tul individual al etapei este următorul: 
I. EMIL RUSU (DINAMO BUCU
REȘTI) 2 h. 24:07 ; 2. Gh. Suciu (Tor- 
pedo Brașov) ; 3. Gh. Calcișcă (Din. 
Buc.) ; 4. Gh. Bădără (Din. Buc.) ; 
5. S. Ariton (Voința București) ; 6. 
C. Ciocan (Din. Buc.) ; 7. E. Bărbu- 
lescu (Din. Buc.) ; 8. I. Cosma (Din. 
Buc.) ; 9. N. C'iiumeti (Din. Buc.) — 
toți același timp cu învingătorul ; 10. 
Fr. Ghera (Steaua) 2 h. 24:20 ; 11. Gh. 
Radu (Olimpia București) ; 12. C. Bur
tea (Voința Ploiești) ; 13. Gh. Moldo- 
veanu (Voința PI.) ; 14. M. Rîndașu 
(Voința PI.) ; 15. N. Niculescu
(Steaua) — același timp. Echipe: 1. 
Dinamo București 7 h. 12:21 ; 2. Com
binata Dinamo — Torpedo 7 h. 12:21 ; 
3. Voința Ploiești 7 h. 13:00; 4.
Steaua 7 h. 15:15; 5. Voința Buau- 
rești 7 b. 17:17 ; 6. Dinamo II 7 h. 
19:45 ; 7. Voința Ploiești II 7 h. 25:43; 
8. Petrolul Ploiești 7 h. 25:43 ; 9. Vo
ința Brașov 7 h. 43:00 ; 10. Voința 
Cluj 7 h. 50:42.

Sîmbătă are loe etapa a Il-a iar du
minică etapa a IU-a, ultima.

M. POPESCU, coresp.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
TURNEUL candidatelor la titlul mon- 

diat de șah, deținut In prezent de șa- 
hista sovietică Nona Gaprindașvili, va 
începe la sfîrșitul lunii august In sta
țiunea maritimă Subumi din U.R.S.S. 
Printre cele 18 participante la acest 
turneu se află și șahista romînă Mar
gareta Teodorescu. care a cîștigat tur
neul zonal de la Lodz. Iată lista com
pleta a concurentelor i Elisabeta Bî- 
kova Valentina Borisenko. Kira Zvo- 
rikina Maia Ranniku. Tatiana Zatu- 
lovskaia. Alia Kușnir (toate din 
IJ R.S.S.). Katarina lovanovici, Vera 
Nedelkovici. Milunka Lazarevici (toate 
trei din Iugoslavia), Margareta Teo
dor eseu (R P Romînă) Antonina Iva
nova (R. P. Bulgaria) Henrieta Ko-

Poliștii romini învingători la Stockholm

Rominia-Suedia 2-1 (1-0,1-0,0-0,0-1)
STOCKHOLM, 10 (prin telefon). Vi

neri seara s-a desfășurat în localitate 
meciul internațional de polo dintre 
reprezentativele Romîniei și Suediei, 
încheiat cu victoria poliștîlor romîni 
cu scorul de 2—1 (1—0, 1—0, 0—4), 
0—1). Echipa romînă a dominat tot 
timpul și pmtea învinge la un scor

„Cursa Păcii11
Cea mai mare competiție ciclistă 

pentru amatori eăte în plină actuali
tate. E și fireso deoarece a mai rămas 
ceva mai mult de o lună pînă cînd ca
ravana de rutieri va porni din nou la 
drum să străbată traseul Varșovia — 
Berlin — Praga.

Pe teritoriul cehoslovac cicliștii 
participant la „Cursa Păcii44 vor treee 
din nou prin renumita stațiune bal
neară Karlovy Vary, dar, firește, ei 
nu vor avea posibilitatea să se... odih
nească cîteva zile aici. Traseul compe
tiției îi va purta apoi prin alte orașe 
ale țării. Astfel, în etapa a Il-a ei 
vor termina „ziua de muncă* în orașul 
Liberec, care a mai fost o singură 
dată — în 1948 — „cap de etapă". 
Frumoasa localitate din Boemia se 
pregătește intens pentru acest eveni
ment. O etapă foarte dificila va fi cea 
care îi va purta pe cicliști de la Li
berec la Pardubice. Ne referim îndeo
sebi la prima parte a traseului, care 
cuprinde traversarea unui vîrf înalt, 
de altfel ocolit în ultimii ani. Apoi 
cicliștii se vor îndrepta spre Ceske 
Budejovice, capitala Boemiei de Sud, 
localitate care doar în 1951 și 1952 
a mai fost cap de etapă în „Cursa 

i Păcii44. O schimbare a traseului în com
parație cu edițiile anterioare se va 
produce și la Praga, cursa încheindu-se 
pe stadionul Dinamo, la Vrsovice.

Ca și în anii trecuți, în orașele în 
; care cicliștii vor încheia etapele vor 
fi organizate bogate programe spor
tive, întîlniri internaționale de fotbal 
ele. Astfel, la Karlovy Vary, o selec
ționată de fotbal a regiunii Boemiei 
de Vest va întîlni formația engleză 
Sheffield Wednesday ; la Liberec 
Dukla Praga va evolua de asemenea în 
compania unei echipe engleze, iar în 

i alte orașe „cap de etapă4* sînt pro
gramate meciuri cu participarea unor 
fotbaliști din Austria, R.D.G. și din 
alte țări.

în ce privește pregătirea propriu-

O HOTARIRE A F.I.F.A.

Federația internațională de fotbal 
(F.I.F.A.) a hotărît să deschidă un 
buget de 500 000 franci elvețieni pen
tru următorii 4 ani, în scopul accele
rării dezvoltării jocului de fotbal în 
lumea întreagă. Cea mai mare parte 
a acestei sume va fi destinată sub
venționării diferitelor uniuni continen
tale și asociațiilor de fotbal națio
nale. Cheltuielile prevăzute de F1FA 
privesc, de asemenea, producția de 
noi filme tehnice, organizarea de 
cursuri pentru antrenori și arbitri. 
Federația internațională de fotbal va 
sprijini participarea diferitelor țări la 

narkovska (R. P. Polonă), Eva Kara- 
kasz (R. P. Ungară), Kveta Eretova 
(R. S. Cehoslovacă), Gisela Gresser și 
Lisa Lane (S.U.A.), Handsuren (R. P. 
Mongolă).

Cea de-a 18-a concurentă va fi de
semnată In urma desfășurării turneu
lui final din America de Sud.

A LUAT sfîrșit campionatul feminin 
de volei al Americii de Sud. în ultimul 
meci, echipa Perului a învins cu scorul 
de 3—1 (15—12; 15—13; 10—15; 15— 
8) selecționata Argentinei, clasîndu-se 
pe primul lor fără nici o înfrîngere. 
Clasamentul final t 1. Peru; 2. Para
guay ; 3. Argentina ; 4. Uruguay.

CAMPIONATUL Americii de Sud la 
volei (masculin) a fost cîștigat de e- 

categoric, dar nu a reușit acest lucru 
atît din cauza impreciziei în aruncă
rile la poartă, cît și pentru că gazdele 
au „ținut" mingea.

Cele două goluri ale echipei Romî
niei au fost înscrise de Grințesca și 
Sabo.

Revanșa are loc sîmbătă.

Corespondență din Praga

în actualitate
zisă a cicliștilor cehoslovaci pentru 
această mare competiție, ea se desfă
șoară după un plan alcătuit diu vreme 
și care are ca scop obținerea unor 
rezultate bune în cea de a 17-a ediție 
a „Cursei Păcii". Antrenorul Menhart 
s-a fixat asupra unui Iot de zece 
sportivi : Pavel Dolezal, Zdenek Bos
nian, Lada Heller, Jan Smolik, Iosef 
Volf, Matej Laczo, Rudolf Schejbal, 
Zdenek Pesete, Pavel Konecny și Jiri 
Leseticiky. Ultimii trei sînt tineri, dar 
comportarea lor din sezonul trecut a 
lăsat să se întrevadă că aiu mari posi
bilități de afirmare. în cursul iernii 
pregătirea s-a desfășurat cu precădere 
în cadrul cluburilor, membrii lotului 
reunindu-se din cînd în cînd la cîte 
un control comun al pregătirii fizice, 
în luna martie, după cum se Știe, 
membrii lotului au participat la cîteva 
întreceri de pregătire alături de ci
cliștii romîni pe șoselele Romîniei, 
iar antrenorul este mulțumit de forma 
actuală a celor mai mulți dintre spor
tivii care se pregătesc pentru „Cursa 
Păcii . Numărul de kilometri propuși 
spre a fi parcurși în cadrul pregătirii 
va fi completat pe șoselele din nordul 
Boemiei, în perioada 22—25 aprilie 
cînd cei zece alergători vor fi pre- 
zenți la startul unei curse de patru 
etape. Aceasta va fi decisivă în desem
narea echipei de șase rutieri oare va 
lua startul în „Cursa Păcii".

Este interesant de reținut că paralel 
cu „Cursa Păcii* este programată și 
tradiționala „Cursă a tineretului", 
aflată în acest an la cea de a 6-a 
ediție. Itinerariul acestei întreceri este 
un traseu prescurtat a! „Cursei Păcii". 
„Cursa tineretului", care angrenează 
cicliști juniori din Cehoslovacia, Po
lonia, R. D. Germană și R. F. Ger
mană, se va încheia la 24 mai.

JAN SOKOL - 
redactor la „Ceskoslovenski 

sport" — Praga

Fotbal pe glob
turneele de juniori șl amatori, pre
cum și organizarea de turnee ale 
unor echipe străine de valoare. Acest 
program va fi îndeplinit sub condu
cerea președintelui FIFA, Stanley 
Rous, și a lui V. Granatkin, președin
tele Comisiei dezvoltării tehnice din 
cadrul F1FA.

CAMPIONATUL U.R.S.S.

Meciurile disputate în cea de-a 3-a 
etapă a campionatului unional s-au 
încheiat cu următoarele rezultate î Di
namo Kiev — Dinamo Moscova 2-1; 
Torpedo Moscova — Moldova Chi- 
șinău 2-0; Dinamo Tbilisi — Zenit 

chipa Argentinei, care a învins, în ulti
mul meci al turneului, cu 3—1 repre
zentativa Venezuelei.

LA TOKIO a început construcția u- 
nei noi baze sportive olimpice — ma
nejul de călărie — situat în raionul 
Bay Ken. Acest manej cu o suprafață 
de 4 085 m patrați are tribune care pot 
cuprinde 2 300 de spectatori. Acoperi
șul acestei baze sportive este făcut din- 
tr o sticlă specială.

ÎN CADRUL concursului de haltere 
desfășurat la Kiev, semigreul Vladimir 
Golovanov a stabilit un nou record 
mondial la stilul împins, cu o perfor
manță de 164 kg Vechiul record era 
de 163 kg.

(Ager preș)

încă o „Cupă a campionilor europeni1 ‘

cucerită de sportivii romini

Aseară, la Budapesta, 
VasutepitokC.S.M. Cluj

5*4 la tenis de masă
BUDAPESTA, 10 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru special). Jucătorii ro- 
mîni de tenis de masă au repurtat 
vineri seară, în sala Sportcsarnok din 
localitate, un strălucit succes cu pri
lejul finalei celei de a IV-a ediții a 
„Cupei campionilor europeni" la tenis 
de masă masculin. La capătul unor 
întreceri deosebit de disputate și de 
un înalt nivel tehnic reprezentanta 
noastră în această mare competiție, 
formația CiS.M. Cluj, alcătuită din 
maeștrii sportului Dorin Giyrgiucă, 
Radu Negulescu și Adalbert Reti a 
întrecut in partida decisivă echipa 

maghiară Vasutepitok Budapesta, cu 
scorul de 5—4. Valoroșii noștri spor
tivi au impresionat prin evoluția lor 
reușită și mai cu seamă prin puterea 
deosebită de luptă, prin dorința lor 
nestăvilită de a învinge. De remarcat 
că sportivii maghiari, încurajați puter
nic de public, au făcut toate eforturile 
spre a ieși învingători și a-și păstra 
astfel trofeul cucerit anul trecut tot la 
Budapesta, dar ei au trebuit să cedeze 
pînă la urmă în fața unui adversar 
superior. Este pentru a doua oară cînd 
C.S.M. Cluj obține titlul de cea mai 
bună echipă de club din Europa la 
tenis de masă.

Iată pe scurt desfășurarea palpi
tantului meci decisiv... Giurgiucă— 
Hollo 2—0 (10, 12). Sportivul romîn 
a avut jocul la discreție. El a folosit 
cu succces topspinul și a atacat deci
siv.

Reti—Rozsas 2—0 (15, 18). In fie
care set, pînă la 10, scorul s-a men
ținut echilibrat iar avantajul a fost 
alternativ. In continuarea seturilor însă 
Reti a inițiat atacuri decisive cu for- 
handul, bine plasate și și-a prins de 
multe ori adversarul pe picior greșit, 
punctind în favoarea sa.

Negulescu—Berczik 0—2 (—18, 
- 12). Cu toate că Negulescu a a- 
vut avantajul de 16—14 în primul set, 
el nu l-a putut menține, din cauză că 
a căutat prea mult — după părerea 
noastră — loviturile spectaculoase.

Giurgiucă — Rozsas 0—2 (—18,
—12). Giurgiucă a făcut greșeala de

Leningrad 2-0; Dinamo Minsk — 
Torpedo Kutaisi 1-0; Spartak Mos
cova — Neftianik Baku 4-0; Kairat 
Alma Ata — ȚSKA 1-1; Șahtior 
Donețk — Volga Gorki 2-0; SKA Ros
tov pe Don — Șinnik Iaroslav 2-0. 
In meciul cu Neftianik la Spartak 
Moscova a jucat și Igor Netto, care 
a marcat primul gol pentru echipa sa. 
In clasament conduce Dinamo Tbi
lisi cu 6 puncte.

• In „Cupa Americii de Sud", în 
meci retur, „Deportivo", campioana 
Venezuelei, a dispus cu 2-1 (1-0) de 
formația braziliană Bahia. Echipa ve- 
nezueliană s-a calificat în turul doi, 
urmînd să joace în grupă cu echipele 
Barcelona (Ecuador) și Colo Colo 
(Chile). F. C. Santos (Brazilia) este 
calificată direct pentru turneul final.

• In cadrul turneului balcanic, la 
Tirana s-a disputat meciul dintre for
mația Dinamo Tirana și echipa bul
gară Levski Sofia. Intîlnirea s-a în
cheiat la egalitate, 1-1.

Pregătirile atleților din Noua Zeelanc
Campionatul de maraton al Noii 

Zeelande, desfășurat la Auckland a 
fost cîștigat de tînărul atlet Pucke’t, 
care a parcurs clasica distanță de 
42,195 km în 21117:38,6. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Keats — 
2h 18:44,0; Magee 21150:52,6.

La Jocurile Olimpice de la Tok:o, 
Noua Zeelandă va prezenta una dintre 
cele mai puternice echipe atletice ta 

a „intra" Intr-un joc de contre „moi" 
și de a nu schimba ritmul. Adversarul 
său s-a mișcat foarte bine și a tras 
mai hotărît. De menționat că Giurgiu
că a condus în setul I cu 7—1.

Negulescu — Hollo 2—0 (15. 21). 
Deși Hollo a jucat cu multă dtrzenie, 
„agățîndu-se" de fiecare minge, Ne
gulescu s-a impus prin numeroase 
atacuri de pe dreapta.

Reti — Berczik 1—2 ( — 14. 19.
—19). La început, Reti a avut 6—2, 
dar în continuare, grăbindu-se în atac, 
a pierdut setul. In setul II el și-a re
venit, dar în cel decisiv, deși a avut 
19—18 — datorită atacurilor reușite pe 
reverul lui Berczik — n-a patut rezis
ta finișului puternic și contrelor .jttU 
torului maghiar.

Negulescu — Rozsas 0—2 (—19 
—21). De reținut că Radu Negulesci 
a condus în primul set cu 17—15 ș 
19—17, dar lipsa sa de finalizare și-! 
spus cuvîntul. Situația s-a repetat' îr 
setul următor, cînd sportivul nostru t 
condus cu 21—20.

Giurgiucă — Berczik 2—0 (18, fâi 
Victorie hotărîtoare pentru succesul fi 
nai. Se poate spune că Giurgiucă : 
jucat aproape fără greșeală atacîm 
tot timpul, deși adversarul său a încer 
cat să contraatace și să-l pună în di 
ficultate. Partida s-a terminat într-u 
timp record : 10 minute 1

Reti — Hollo 2—1 (18, —16. 12] 
După un începui bun în primul set, p 
care l-a și cîștigat, Reti a slăbit riltnu 
dînd posibilitate Iui Hollo (un juct 
tor foarte atent și tenace) să refacă t( 
renul. In final, însă, Reti a trecut 1 
ofensivă continuă și s-a impus cafc 
goric.

CONSTANTIN COMARNISCH

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL DE |A 
DE LA SARAJEVO

Joi a luat sfîrșit turneul internați' 
nai de șah de Ia Sarajevo. Remize 
au abundat și în ultima rundă (ca < 
altfel pe parcursul întregului concurs 
rezultatul de egalitate inregistrindu-, 
in partidele Matulovici—Ciociltea Ti 
funovici—Polugaevski, Gufeld—Hoi
Bogdanovici—Parma, Uhlman—Pac 
man, Kozomara—Dely. lvkov a ciș 
gat la Goiak iar Bukici la Damian 
viei. Cu remiză s-au terminat și toa 
partidele întrerupte: Polugaevski 
Bogdanovici, Damianovici — Uhlma 
Dely—lvkov, lvkov—Bukici și lvkov 
Kozomara.

Clasamentul final: 1—2. Uhlm 
și Polugaevski lO’A p., 3. Ivk
9'4 p.. 4. Hort 9 p. 5 —
Pachrr.an, Trifunovici S'/z p, 
Bogdanovici 8 p, 8—9 CIOCILTE 
Gufeld 7Vi p., 10—II. Bukici, Ko; 
mara 7 p, 12. Dely 6l/2 p, 13. Pari 
6 p., 14. Matulovici 5‘/2 p., 15. Goi 
4V2 p., 16. Damianovici 4 p.

(N.R. Locul 8-9 ocupat de Viei 
Ciociltea in acest turneu constituie 
rezultat nesatisfăcător. sub posibilitc 
le unui maestru internațional. Șahis 
nostru a fost prea prudent, deși 1 
mul lent in care se desfășura concur 
cerea — dimpotrivă — un joc crieri, 
la atac.) 

semifond, fond și maraton. In pr< 
de 800 metri plat va concura Davi 
Campionul olimpic de la Roma, Pe 
Snell, va lua startul de data acea 
la 1500 metri. Celălalt campion ol 
pic, Murray Halberg. va participa 
5 000 m și 10 000 111 alături de I 
Baillie. Puckett. împreună cu Heff 
lian și Keats, vor concura la marat
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