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Concursul republican de primăvară al juniorilor a 
marcat deschiderea oficială a marilor competiții 
atletice ale anului 1964. Concluziile sînt, în gene
ral, mulțumitoare. Cei mai mulți dintre tinerii pârtiei- 

panți au arătat o pregătire fizică multilaterală destul 
de bună. Muncind, în continuare, cu sîrguință și serio
zitate ei vor putea realiza în acest an un însemnat 
salt calitativ.

tn rîndurile de față ne-am propus să vorbim despre 
■cîțiva dintre principalii protagoniști ai întrecerilor.

a II a la
rban Ioan a asaltat cu hotărîre recordul juniorilor de categoria 

înălțime.
Foto: T. Roibu

DE LA MINGEA DE 
ANDBAL LA... CIOCAN

Performant i de 63,46 m a vest- 
germanului Wolthering (din 
1961) îi era, fără discuție, în

posibilități. La 25 marile, Cce- 
tache a inaugurai seria recordu
rilor republicane cu 62,59 m. 
Au urmat: 62,87 m la 2 apri
lie, 64,95 m la 5 aprilie (pri
mul record mondial) și 66,12 
m la 11 aprilie (al doilea re
cord mondial) I Dar acesta, cu 
siguranță, este numai începu
tul. Să nu uităm că Costache 
nu are declt 17 ani...

O contribuție însemnată la 
creșterea rezultatelor acestui 
atlet are și prof. Constantin 
Spiridon, antrenorul său.

„In toamna anului 1960, su
plineam pe unul din profesorii 
de la Șc. medie 1. L. Caragiale 
din București, ne-a povestit C 
Spiridon. Cu această ocazie am 
cunoscut un elev despre care 
se spunea că ar fi foarte ta
lentat la... handbal. L-am văzut 
jucind. Am fost încintat de cons 
tituția lui fizică, de ușurința cu 
care se mișca. M-am gindii 
să-l aduc pe stadion, la atle 
tism. II și vedeam în cercul de 
aruncarea ciocanului, vechea 
mea pasiune, pe care o cam uî 
tasem de cînd mă ocupam de 
pregătirea sprinterului Stama- 

tescu și a săritorului Cătănescu.
Costache a venit pe stadion. 

O dată cu el au venit foarte 
mulți dintre colegii săi. Erau 
dornici să facă atletism. Le-am 
dat un ciocan. Le-am arătat, cu 
„încetinitorul", cum se aruncă 
Cei mai mulți erau foarte stîn- 
gaci. Gică însă m-a impresio 
nat A înțeles foarte reped» 
prima literă din alfabetul arun-

ROMEO VI LARA
(Continuare în pag. a 7-a)
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•— Poftiți I Mai avem loc destul și pentru alții !
Desen ile Neagn Radulescu

Plimbările in aer liber, 
mijloc important de întărire a sănătății

se desfășoară activita- 
Cîte o dată medial în 
muncesc oamenii este vi-

Activitatea depusă de om în 
cadrul muncii productive sau în 
practica sportivă este urmată 
în mod firesc de oboseală. La 
apariția ei contribuie atît inten
sitatea și durata efortului de
pus, cît și condițiile (mediul) 
în care 
tea.
care
ciat din cauza temperaturii și 
a umezelii ridicate a aerului, 
a prafului, a gazelor toxice etc., 
ceea ce contribuie la înrăutăți
rea sănătății și la instalarea 
unei oboseli accentuate. Această 
viciere a aerului se înregistrea
ză și în sălile sportive din cau
za efortului depus de sportivi 
pe de o parte și a numărului 
mare de spectatori care asistă, 
pe de altă parte.

Oboseala se manifestă în pri
mul rînd la nivelul sistemului

plimbarea în aer 
se poate face în 

grădinile din oraș 
lui, în păduri, pe

lacurilor sau rîurilor, 
în mijlocul naturii. Me-

îînărul Gheorghe Costache 
devenit, într-un anumit fel, 

apul de afiș" al rubricii noa- 
e. De mai bine de trei săp- 
nîni acest talentat atlet do
ară record după record, a- 
ntindu-ne — cred că corn- 
rația nu este exagerată — 

sfîrșitul sezonului 1958 cînd 
anda Balaș a corectat, în de- 
rs de o săptămînă, de două 

recordul lumii la săritura 
înălțime.

Costache și-a început sezo- 
I cu dorința imediată de a 
/eni recordman mondial la a- 
îcarea ciocanului de 6 kg.

Nu se poate să poposești la 
Cluj fără să faci o vizită la aso
ciația sportivă Rapid. Pentru cel 
interesat în treburile sportului o 
astfel de vizită este deosebit de 
instructivă. Sînt aici numeroși 
iubitori ai întrecerilor pe stadion 
care însuflețesc miile de munci-

Profesori de educație fizică, 
antrenori, sportivi fruntași!
Fiți în primele rînduri In organizarea 

etapei de mase a SPARTACHIADEI 
REPUBLICANE! Sportivii începători au

tori șl muncitoare de la fabrica 
„Clujeana", organizind o activi
tate tot mai intensă.

Zilele trecute, cind ne-am În
dreptat pașii spre marginea Clu
jului, acolo unde se profilează 
clădirile „Clujene!*,  primăvara 
dădea și aici — pe malurile So
meșului — primele semne de 
existență Pămîntul reavăn sco-

ACTIVITATE DE-A LUNGUL ÎNTREGULUI AN

P reocupări 
și perspectioe

tea ,
însă bine bătătorit. Am aflat 
apoi că aceasta era „opera" cro- 
siștilor, primii care au spart 
„gheața" întrecerilor în aer liber.

Așadar, la Rapid Cluj s-a dat 
startul in întreceri. Firește. în 
întrecerile Spartachiadei repu
blicane. Mai întîi vă propun 

o scurtă privire de ansamblu.

aburi subțiri... Pe alocuri era 
bine bătătorit.

nevoie de sprijinul vostru calificat!

O primă constatare: la Rapid 
Cluj sportul nu cunoaște vacan
ță. De la 1 ianuarie, pînă la 31 
decembrie aici pulsează atît in 
lunile de vară sau primăvară, 
cit și in cele de iarnă sau toam
nă o intensă activitate sportivă. 
Și la întreceri participă nu nu
mai cei 3 875 de membri UCFS 
care fac parte din 18 grupe spor
tive. ci și alte sute de iubitori ai 
sportului care făcînd primii pași

pe stadion se îndrăgostesc de 
activitatea sportivă, rămînîndu-i 
credincioși. Așa se face că în 
campionatele pe asociație care 
s-au desfășurat timp de 11 luni 
au fost cuprinși 4 200 de parti
cipant!. Iubitori ai natației. at
letismului. fotbalului, șahului, te
nisului de masă, popicelor și ai

HR1STACHE NAUM
(Continuare în pag. a 2-a)

nervos central, mai ales la cre
ier. indiferent dacă este vorba 
de un efort cu precădere inte
lectual sau fizic.

Unul dintre mijloacele de 
mare eficacitate în înlăturarea 
oboselii nervoase și în întărirea 
sănătății este 
liber. Aceasta 
parcurile sau 
sau din afara 
malul 
adică
diul acesta este deosebit de fa
vorabil, atît din punct de ve
dere igienic, pentru întărirea 
sănătății, cît și din punct de 
vedere psihic, pentru înlătura
rea oboselii nervoase și reface
rea capacității de muncă.

Aerul din parcuri și păduri 
este mult mai crrral, deoarece 
frunzele arborilor fixează pe su
prafața lor particulele de praf 
din aer în procent de 70 la sută 
și este mai bogat în oxigen, în- 
trucît >n timpul zilei plantele 
pun în libertate o mare cantitate 
de oxigen. în același timp, micro
climatul din aceste locuri este 
mult mai plăcut, mai conforta
bil, aerul avînd o temperatură 
mai constantă și mai scăzută 
decît în oraș (vara diferența 
poate fi în medie de 10 grade) 
și un grad de umezeală mai 
ridicat, făcîndu-1 mai răcoros.

în aceste condiții, respirația 
omolui devine mai adîncă, mai 
amplă, organismul se oxigenea
ză mai bine, lucru de mare im
portanță în refacerea capacității 
funcționale, în special a siste
mului nervos. La aceasta con
tribuie din plin liniștea (planta
țiile de arbori reduc mult zgo
motul), foșnetul plăcut al frun
zelor, ciripitul păsărelelor, mul
tiplele combinații de culori ale 
frunzelor și florilor, mirosul 
lor plăcut etc. Armonia culori-

lor deschise, are o mare influen
ță în reconfortarea psihicului 
omului obosit.

Orizontul larg deschis la mar
ginea orașului și culoarea al
bastră a cerului unei zile seni
ne odihnesc pe de o parte o- 
chiul, care poate privi în de
părtare fără efort, iar pe de 
altă parte creierul care nu mai 
este solicitat ca atunci 
ochiul se concentrează 
unei 
unor

în 
omul 
ușor, 
o baie în lac sau îj 
nîndu-și astfel corpul 
tact nemijlocit cu factorii 
turali ai mediului (aerul, 
radiațiile solare) 
ridieîndu-i 
prin creșterea rezistenței gene
rale împotriva bolilor.

Iată pentru ce, orice om obo
sit după activitatea depusă, in
diferent de caracterul muncii 
(intelectuală sau fizică), precum 
și sportivii, trebuie să-și pe
treacă o parte din timpul liber 
în mijlocul naturii. Aceasta îi 
ajută în mare măsură Ia întări
rea sănătății și la creșterea ca
pacității de muncă. Parcurile 
și pădurile din apropierea Ca
pitalei, ca și a celorlalte orașe 
ale țării își 
Să le

cînd 
asupra 

mașini do precizie sau a 
calcule.
cadrul acestor plimbări 
trebuie să se îmbrace mai 
să stea la soare, să facă 

în rîuri pu- 
în con-

na-
apa, 

care-1 călesc, 
starea de sănătate,

zșteapta oaspeții.
folosim din plin 1

Dr. C. ALEXANDRESCU
lector I.C.F.

DIN SUMAR:

VENIM, E SPARTACHIADÂ
(Cintec marș)

FOTBAL

Din carnetul
cronicarilor

CAMPIONII MONDIALI LA

HUNEDOARA

Reprezentativa de handbal in 
7 a R. P. Romine, campioana 
mondiala, va evolua joi 16 apri
lie la Hunedoara, cu prilejul 
unul meci de demonstrație pe 
care-1 va susține in fața Iubi
torilor de sport din acest oraș. 
Vor face deplasarea jucătorii 
care au cucerit recent la Pxaga 
titlul suprem.
MIERCURI. PE STADIONUL

binata Rapid — Petrolul va 
susține miercuri, la orele 16,15, 
pe stadionul Giuleștl un meci 
de antrenament în compania 
echipei de fotbal din cat. C, 
Flacăra roșie București. Cu 
acest prilej vor evolua : An
drei, Xonescu, Pahonțu^ Mo- 
troc. Langa, Macri, 
Dinu, Iuhasz. A. 
Năsturescu, Ozon, 
Oblemenco. Kraus, 
Dridea II.

INCA UN CABINET

DIN GIULEȘTI

în vederea turneului pe care 
îl va întreprinde în Iran, com-

Florea, 
Munteanu, 
Dridea I. 
Codreanu,

ȘTIINȚIFIC

REGIONAL

La 3 aprilie 1964 a fost în
ființat cabinetul științific al

Consiliului regional UCFS 
Brașov.

Din conducerea cabinetului 
fac parte: prof. Virgil Ludu 
(președinte), prof. Constantin 
Diaconescu fi dr. Laurlan 
Taus (vicepreședinți), prof. 
Stellan Palici (secretar).

Au fost constituite comisiile 
și colectivele de lucru ale 
cabinetului fi s-au precizat 
sarctntle tn munca de cerce
tare științifica pe anul ltȘ4— 
1965.

clubul Știința. Programul 
competiției prevede probe de 
obstacole și dresaj rezervate 
seniorilor, fetelor și juniorilor. 
Concursul va avea loc sîm- 
bătă șl duminică pe baza 
hipică din calea Plevnel.

Tăpălagă, A. Marmara, I. Po
pescu, I. Chirllă și Șt. Stîngu.

DESCHIDEREA SEZONULUI

LA VELODROM
RUGB1

LUPTĂTORII ROMlNI AU PLECAT

IN U.R.S.S.

„CUPA PRIMĂVERII*

LA CĂLĂRIE

La sflrșltul sâptămînll va___  . _______ fi 
inaugurat șl sezonul In aer 
liber la călărie. Primul con
cura- dotat cu „Cupa Primă
verii' va fi organizat de clu
bul Steaua tn colaborare cu

O selecționată de tineret a 
Capitalei la lupte libere a ple
cat astăzi în U.R.S.S. unde va 
susține mai multe întîlnlri de 
pregătire și verificare. Au fă
cut printre alții deplasarea G.

Dumlnieă are loc pe velo
dromul Dinamo din Capitală 
deschiderea sezonului de 
ciclism pe pistă. Concursul 
este organizat de clubul spor
tiv Steaua și programează ur
mătoarele probe : 400 m lan
sat, viteză șl semifond (se
niori). 200 m lansat, viteză și 
semifond (juniori). „Cupa 
Steaua" începe la ora 10.

Concluzii

După
c. s

șl... Întrebări 
cinci etape

victoria
M. Cluj

in „C. C. E.“
la Budapesta



Cintec — marș

Muzica de Aurel GIROVEANU Text de Erastia SEVER 
și Mihail JOLDtA

10 reușită „duminică sportivă" pe stadionul Olimpia

Pre-ient?$i d-diști' Pre-zent! MO-to-ci-fal-nt-cuf g-Lâi Hăi spor-tivi,Hai sportivi E Sparta- chia-da

ini/ r r~
j i ’If ! "vî 1

V emiți, atleți !
Prezent f

■Fotbaliști
Prezent !

Voleibaliști
înotători
Luptători

Prezent ! Prezent 1
Venim
E Spartachiada
Cei aleși
Cei mai buni
Reușim I
Venim
E Spartachiada f 
Un avînt
Voinicesc

împlinim !
— Venim
Cu toți
Și jele și băiet! 
Lauri noi
Să cucerim I
La start
Se-adună

Falnicul alai
Hai sportivi
Hai sportivi 
E Spartachiada 
Veniți gimnaști I 

Prezent !
Și cicliști !

Prezent l

Motocicliști
Aviatori
Handbaliști

Prezent ! Prezent 1

Venim, venim, venim 
Ca primăvara I
Pe teren
Șiruri lungi
Defilăm .
Venim, venim, venim
E Spartachiada .■ 
Tineret 1
Cutezător
Vă urăm
Noi izbînzi
Tuturor

Peste 400 de fotbaliști, atleți, 
handbaliști și voleibaliști și-au 
dat întîlnire duminică diminea
ța pe stadionul Olimpia. Au 
venit din peste 20 de asociații 
ale raionului Tudor Vladimi- 
rescu să se întreacă în cadrul 
acestei „duminici sportive44 în 
etapa inaugurală a „Cupei pri
măverii44, competiție de mase 

, organizată de clubul Olimpia în 
cadrul Spartachiadei republi
cane.

I-am văzut concurînd cu mul
tă ardoare pe tinerii muncitori 
de la I.O.R., la volei, pe elevii 
Centrului școlar de construcții, 
la handbal, pe tinerele fete de 
la asociația Spartac, la atletism, 
pe muncitorii de la „Instalato- 
rul“, I.T.B.-Dtadești, „Tim- 

i puri noi44, „Macul roșu**  etc., la 
fotbal. Dar toți, indiferent că 

î au venit pentru handbal, volei 
sau fotbal, și-au măsurat for
țele și pe pista de atletism, la 
groapa de sărituri și în secto
rul de aruncarea greutății, tre- 
cînd normele Insignei de poli
sportiv la proba de triatlon.

Dintre cele 10 echipe de 
handbal în 7 care s-au întrecut 
în această „duminică sportivă44 

ț pe stadionul Olimpia am re
marcat trei dintre ele pentru 

' buna lor pregătire. Echipa de 
fete a asociației Bumbacul și 
formațiile de băieți ale aso
ciațiilor Unirea — fabrica de 
ace și C.S.C.A.S. Ultima a între
cut puternica echipă Recolta 
II. Cînd am aflat cine se ocupă 
de pregătirea handbaliștilor de 
la C.S.C.A.S. totul ne-a fost 
clar. în mijlocul lor, înainte de 
meci și în pauză, am văzut-o 
pe maestra emerită a sportului, 
Aurora Bran-Alexandrescu (com
ponenta echipei noastre de 
handbal în 11 fete care a cu
cerit de două ori titlul de cam
pioană mondială).

„Mă ocup cu multă plăcere de 
pregătirea echipei de handbal 
in 7 a asociației noastre — 
ne spunea maestra emerită a 
sportului, Aurora Alexandrescu 

i — și vreau, ca împreună cu ce
lelalte echipe ale C.S.C.A.S., să 
se situeze pe un loc de frunte 
în întrecerile Spartachiadei re
publicane".

Am mai avrjt prilejul să stăm 
de vorbă și cu alți activiști din 
diferite asociații sportive, care 
au avut reprezentanți la această 
„duminică sportivă44, ca, de pil
dă, N. Mihăilescu, președintele 
secției de volei de la asociația 
sportivă I.O.R., Carmen Nicules- 
cu, președinta asociației spor-, 
tive „Macul roșu44, care ne-au 
vorbit despre utilitatea organi
zării în cadrul Spartachiadei re- 

' publicane a unor asemenea ma
nifestații sportive și s-au anga
jat ca sportivii lor să fie mereu 
prezenți la competițiile de mase 
organizate de clubul Olimpia.

T. R.

Meciul de handbal dintre C.S.C.A.S. și Recolta II s-a închei*  
Jucătorii primei echipa sînt bucuroși • au cîștigat cu 9—£. 
mijlocul lor se află acum maestra emerită a sportului, Auro 
Alexandrescu, care se ocupă de pregătirea tinerilor handbali 

de la C.S.C.A.S.

IA RAPID C1UJ: PREOCUPĂRI Șl PERSPECTIV
(Urmare din pag. 1) 

altor ramuri sportive și-au dis
putat cu ardoare cinstea de a 
cuceri titlul de campion al aso
ciației sportive Rapid. Și-apoj 
este cu adevărat o mîndrie să 
fii printre cei mai buni din 
4200!

Activitatea este îndrumată de 
doi antrenori și de 45 de instruc
tori sportivi. Aceștia sprijină 
organizarea întrecerilor, ajutind 
astfel munca birourilor secțiilor 
pe ramură de sport, dar se. o- 
cupă in principal de pregătirea 
concurenților. In timpul desfășu
rării întrecerilor ochii lor sînt 
ațintiți spre modul cum evolu
ează tineretul, spre acei tineri 
care dovedesc reale aptitudini. 
Așa se face că din masa spor
tivilor, peste 250 de tineri și 
tinere au fost selecționați in cele 
9 secții pe ramură de sport 
afiliate la federațiile de spe
cialitate.

Sl-ACUM. SPRE NOI 
SUCCESE!

Spartachiada republicană, com
petiția care a început la 1 mar
tie, a creat și acestei asociații 
sportive premise pentru noi suc
cese în activitatea sportivă de 
mase și de performanță. Spu
neam că atleții s-au grăbit să 
pășească în primele întreceri pe 
pămîntul reavăn. Ei au fost 
primii. Dar exemplul lor i-a în
suflețit pe cei mai mulți dintre 
amatorii de sport de la Rapid 
Cluj. Alți și alți amatori de 
sport și-au început disputele.

Important este însă că ac
tiviștii sportivi obștești de aici 
vor folosi această competiție 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Conferința pe țară a 
UCFS și de recenta plenară a 
Consiliului General al UCFS.

Astfel, vor avea loc întrec 
la 16 ramuri sportive din « 
nu vor lipsi atletismul, na 
ția și gimnastica, vor fi pi 
gătiți 45 de instructori sporii 
vor fi înființate 3 noi secții 
ramură de sport și vor fi i 
Hate la federațiile de spec 
litate, 130 de tineri și tini 
vor fi promovați in secțiile 
ramură de sport — 85 urmi 
să-și îndeplinească normele 
clasificare ca urmare a îmi 
nătățirii continue a pregăti 
var lua ființă 6 noi centre 
învățare a sportului și vor 
îmbunătățite 30 de record 
ale asociației. In această | 
rioadă alți 200 de iubitori 
sportului vor deveni membr 
UCFS, iar peste 800 vor cuc 
Insigna de polisportiv.

In momentul de față consil 
asociației sportive desfășo; 
o intensă muncă de amenaj. 
prin muncă voluntară a te 
nurilor de sport, de procur 
a materialului și echipamen 
lui sportiv necesar desfășuri 
bogatei activități sportive 
mase și de performanță p 
gramată in acest an.

După cum se vede din sur 
rele notițe transcrise de 
blocnotes la Rapid Cluj — 
de altfel în marea majorital 
asociațiilor sportive —■ se m 
cește intens pentru ca pri 
ediție a Spartachiadei re 
blicane să însemne un pr 
de consolidare a activității sf 
tive, de creștere a numărt 
de oameni ai muncii cupri 
in întreceri, de ridicare conții 
a nivelului calitativ al act 
tații sportive.

LA A S. LAMINORUL BRĂILA

MAI MULTE LIPSURI, 0 SINGURĂ CAUZĂ
Asociația Laminorul de pe lin

gă uzina Laminorul din Brăila 
este una dintre cele mai mari 
din localitate. Aci sînt cuprinși 
peste 2400 de membri ai UCFS, 
iubitori ai fotbalului, popicelor, 
tenisului de masă, jocului de 
șah, voleiului și turismului.

De-a lungul anilor, reprezen
tanții culorilor sale au obținut 
o serie de succese atît in acti
vitatea sportivă de mase cît și 
în cea de performanță. La ora 
actuală, asociația Laminorul par
ticipă eu sportivii săi în mai 
multe competiții orășenești iar 
echipa de fotbal se numără 
printre fruntașele seriei de Est 
a categoriei C. O explicație a 
acestor bune realizări o consti
tuie — desigur — și baza spor
tivă a asociației compusă din 
3 terenuri de fotbal, 1 teren vo
lei, o pistă de alergări, o pistă 
drablă de popice, o pistă de 
moto etc. Adăugind și faptul 
că la dispoziția tinerilor de la 
Laminorul stă un bogat sorti
ment de materiale și echipa
ment sportiv ajungem lesne la 
concluzia că aici sînt toate con
dițiile pentru desfășurarea unei 
largi munci de cuprindere în 
activitatea sportivă a oamenilor

muncii, a tineretului îndeosebi. 
Iată de ce, „slalomurile44 pe 
care Ie făceau o parte dintre 
membrii consiliului asociației în 
discuția pe care am purtat-o re
cent cu dînșii, pe marginea în
trecerilor Spartachiadei republi
cane, ni s-au părut cu totul ne
lalocul lor.

„Sîntem cam slabi în eviden
ță. După 1 martie a fost o ac
tivitate la tenis de masă și po
pice... Așteptăm un timp mai 
prielnic... La noi baza este fot
balul... Nu s-au făcut înscrieri 
deoarece oamenii sînt anunțați, 
în general, și preferințele pen
tru probele La care vor să par
ticipe se stabilesc la locurile 
de concurs... Pentru întrecerile 
Spartachiadei republicane, nu 
sînt stabilite zile anume decît 
pentru concursurile de po
pice"...

Din toată această expunere 
de motive am reținut unul, care 
explică într-adevăr multe din 
lipsurile existente aci. Și anu
me afirmația făcută de către 
Ion Mitică, președintele asocia
ției : „La noi baza este fotba
lul"... O sumară cercetare a bu
getului asociației Laminorul ne 
arată că această afirmație nu

este lipsită de temei. 1 
179.246 de Iei, prevăzuți 
cheltuieli, pentru anul în ci 
92.650 de lei sînt repartizați 
olusiv fotbalului, 40 de lei p 
tru tenis de masă și 100 
lei pentru volei. Dacă i 
menționăm că și cei 38.000 
lei prevăzuți pentru cheltu 
de transport, cazare, hr 
sportivilor și altele sînt folo 
aproape în întregime per 
fotbal, comentariile sînt 
prisos.

Nimeni nu este împotriva 
cestui sport care polarizează 
teresul atîtor mii și mii 
oameni dar a reduce activ 
tea unui consiliu la „grija 
țărmurită4* pentru cei 16 c 
ponenți ai echipei de fotba 
asociației, fie ea chiar pari 
pantă într-o competiție cu 
racle r republican, ni se p 
foarte puțin. Deci, mai înt< 
ceți fața și spre celelalte 
muri sportive, tovarăși men 
ai consiliului asociației Lami 
rul și mai ales spre sutele 
tineri din uzina dumneavoa; 
care vor să practice ac 
sporturi. Atunci, motivele 
argumentele „obiective44 pei 
lacunele existente vor dispare 
la sine și munca pentru de 
șurarea cu succe« a întrecer 
Spartachiadei republicane vi 
încununată cu rezultatele doi
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întrecut muncitorii I
La A. S. Electrica:

Întrecerile din cadrul Spartachia- 
dei republicane sînt în plină desfă
șurare în raionul Muscel, regiunea 
Argeș. Și aici, ca și în celelalte 
raioane, activiști ai consiliului re
gional UCFS — alături de cei ai 
consiliului raional —• sprijină aso
ciațiile sportive în organizarea și 
desfășurarea Spartachiadei. Sîmbăiă 
după-amiază, la termocentrala Schi
tu Golești — de pildă — am întil- 
nit pe terenurile de sport ale asocia- 
fiei sportive Electrica pe toți mun
citorii din schimbul I. Peste 100 de 
tineri și virstnici s-au întrecut după 
preferințe, la haltere, aruncarea 
greutății, tir, popice și fotbal. Unii 
dintre ei au luai parte la cite 2 
probe.

„Am organizat întrecerile pe 
schimburi — ne spunea tov. Ion 
Mitu, președintele asociației și mem
bru In consiliul raional ’ UCFS, de
oarece specificul producției face să 
nu putem reuni intr-o’ zi pe toți 
acei care doresc să participe la în
treceri. După cum vedeți, astăzi 
se întrec muncitorii din primul 
schimb. Săptămînile viiiltoare își 
vor măsura forțele cei din celelalte 
schimburi. Bineînțeles că nu ne vom 
mărgini la cîte o singură întrecere, 
pentru că ceea ce interesează în pri
mul rînd este ca oamenii noștri să 
se ^deprindă cu practicarea sistema
tică a sportului. Consiliul asociației 
sportive s-a îngrijit de asigurarea 
instructorilor, a echipamentului și a 
terenurilor sportive necesare".

Pretutindeni domneau buna dispo
ziție, spiritul de întrecere. Succesul 
competiției se datorează sprijinului 
prețios dat de organizația de partid 
și personal de către secretarul or
ganizației, too. Mihai Gheorghe, ca 
și de conducerea întreprinderii 
(irig, șef Ion. Vlădescu), de comi
tetul sindicatului (președinte lori 
Rădulescu) și de organizația U.T.M. 
(secretar Ion Moiceanu).

După aproape trei ore de între
ceri, cele mai bune rezultate au fost 
obținute după cum urmează: hal
tere — Mihai PirUă 86,500 kg, 
Vasile Neagoie și Sever Răcaru cu 
cite 76,800 kg; aruncarea greutății
— Gr. Stănescu 11,75 m, Mihai la- 
cobescu 11,42 m și Mihai Irimia 
11,40 m. La popice pe primele trei 
locuri s-au clasat: V, Gogilnici, 
C. Vulpas și P. Oancea iar la tir 
C. Pirsan — nu degeaba e fiu de 
vlnătorl — Ion Mita II, Ion Mo- 
șoiu și St. Gheorghe. La fotbal s-au 
întrecut două echipe formate ad- 
hoc. Concursurile au fost organizate 
sub îndrumarea unor membri ai 
consiliului asociației sau instructori 
sportivi, a căror pricepere și pasiune 
se cuvin evidențiate. (Haltere — 
V. Mărgescu, campion regional; 
atletism — Gh. Ricin; popice — 
M. Edu; tir — I. Mircea și fotbal
— D. Mitu și S. Răcaru).

In completarea cronicii etapei
Pe marginea unui meci

Hotărîtor pentru configurația finală 
a clasamentului seriei a Il-a a cam
pionatului republican feminin și aș
teptat cu interes a fost îndeosebi me
ciul din Capitală, Metalul — Voința 
București: 3—1 (15—17, 15—9, 15—11, 
15—5). Dar, amîndouă echipele acțio- 
nînd nervos și cu o acută emotivitate 
(total nejustificată pentru Metalul care, 
chiar învinsă cu 0—3, nu putea pier
de locul doi în clasament), partida n-a 
corespuns din nici un punct de vedere. 
Departe de a pasiona și de a stîrni 
aplauze, inversările de situații de pe 
parcursul întîlnirîi, ca de pildă cele 
din setul al treilea (...6—1, ...6—11, 
...15—11), au avut mai curînd darul 
de a sublinia importantele scăderi din 
jocul ambelor formații, dar în special 
din acela al Voinței. Aceasta, în ceea 
ce privește pasele, dublajele și gîndirea 
tactică. Sumedenia de greșeli, comise 
aproape la unison de învingătoare și 
de învinse, numeroase fiind erorile de 
ordin elementar, nepermise unor echi
pe cu pretenții la locuri în prima cate
gorie, ne prilejuiește o dată în plus 
reflecții neplăcute. în același timp însă, 
aceste constatări, amintind de alte 
multe partide desfășurate în ultima 
vreme la un nivel îngrijorător de scă
zut, invită în mod energic Federația 
să ia măsurile corespunzătoare pen
tru ca valoarea competițiilor feminine

Fază din cel mai frumos meci masculin al etapei 
de duminică din Capitală: Steaua — Știința Cluj 
3—2. Rednic (Știința) „pune“ peste blocajul bucu- 
reștenilor.

ale voleiului nostru să crească substan
țial, pentru ca ele să atragă, nu să 
gonească spectatorii I

ÎN SERIA AII-AACAMt 
PIONATULUI REPU
BLICAN MASCULIN î

Minerul B. Mare — O- 
limpia București 3-0 (13, 
5, 13). Meci de bună
factură tehnică, în care 
s-au remarcat Szakacs, So
lomon, Sterie (Minerul), 
Claici, Wolf și Mitroi de 
la oaspeți. (V. SASA- 
RANU — coresp. reg.). ,

C.S.M. Cluj - Con- 
structorul Brăila 2—3 
(15-9, 14-16, 15-12, 7-15,
12-15). fi

Știința Brașov — In<t. 
Sîrmei C. Turzii 3—0 (4, 
3, 12). Victorie comodă, 
studenții realizînd cel mai 
bun joc al lor din actuala 
competiție. (EUG. BOG, 
DAN — coresp.).

Electroputere Craiova —< 
Știința Petroșeni 3—0 (6, 
13, 12). ț

MIRCEA COSTEA CONSTANTIN FAUR

ÎN CELELALTE MECIURI FEMI
NINE DIN SERIA A II-A A CAM
PIONATULUI :

Foto : T. Roibu

înainte Timișoara — Dinamo Sucea
va 3—0 (6, 11, 13). Timișorenii au în
vins datorită jocului mai decis la filetl^ 
(A. ARNAUTU — coresp.)

IN COMPETIȚIA FEMININA 
„CUPA R.P.R."

A început sezonul competiționul!
Duminică dimineața, pe traseul de la 

baza sportivă Steaua, s-a disputat 
cursa de obstacole dotată cu „Cupa 
Steaua". Vremea foarte frumoasă, or
ganizarea excelentă și „pofta" de între
cere a concurenților au contribuit din 
plin la reușita acestui spectacol de 
deschidere a sezonului motociclist.

(Gupa pusă în joc de către clubul or
ganizator a fost și de data aceasta 
cîștigată de echipa Steaua. învingătorii 
au prezentat concurenți la toate pro-

momentul de față în R. P. Bulgaria și 
urmează să participe la 4 concursuri 
internaționale — vor mai evolua peste 
hotare motocrosiștii (în R. P. Ungară 
la 17 mai, în U.R.S.S. la 19 iulie — 
fază de campionat mondial, în R. P. 
Polonă la 26 iulie — fază de 
pionat mondial, în R. D. 
mană la 2 august — fază de 
pionat mondial și în R. P. Bulgaria 
la 16 august), precum și o serie de 
specialiști ai vitezei pe zgură (în

• M. Dânescu (Steaua) în
vingător în două curse

• Motocicliștii au un bogat 
program internațional în 
acest an

cam- 
Ger- 
cam-

curs internațional de viteză pe zgură. 
Motocrosiștii se vor întrece la 5 iulie 
la București în cadrul „Cupei priete- 

la 13 septembrie brașovenii vor 
la o întrecere internațională, iar 
septembrie Clujul va fi și el 
unui mare concurs cu partici- 

alergătorilor de peste hotare.

niei“, 
asista 
la 27 
gazda 
parea

După cum se vede, motocicliștii sînt 
chemați să participe în acest sezon la 
o serie de importante concursuri inter
naționale. Ei au datoria să se pregă
tească conștiincios pentru a realiza 
performanțe de valoare.

ION DUMITRESCU

Penicilina Iași — C.F.R. Timișoara 
3—0 (9, 3, 8). Meci fără istoric, la 
discreția gazdelor. (EUG. URSU — 
coresp.)

Partizanul roșu Brașov — Corvinul 
Deva 3—0 (14, 4, 7). Cele mai bune 
de la învingătoare: Mariana Bărbos, 
Viorica Goia, Gabriela Frățilă și Vero
na Costin. De la oaspete — Ligia Pop, 
Doina Cismașu și Elena Tipuriță. (T. 
MAN1U — coresp.)

Voința M. Ciuc — Progresul Tîrgo- 
viște 3—2 (10—15, 15—10, 11 — 15, 
15—9, 15—8).

Știința Cluj — C.S.M. Sibiu 3—0.
La succesul Științei au contribuit cel 
mai mult Ana Mocanu și Marilena 
Cucu. De la C.S.M. Sibiu s-a remarcat 
Livia Fleșeriu. (I. BRATAN — coresp.)

CLASAMENTUL

i. (2)
2 "•
3.
4.
5.
6.
7. (7)
8. (8) .
9. (10) Progresul Buc.

10. (9) Voința Craiova

(i)
(4)
(5)
(3)
(6)

Rapid Buc.
C.S.M. Sibiu 
Știința Cluj 
Dinamo București 
C. P. București 
Farul Constanța 
Știința București 
C.S.M. Cluj

IN COMPETIȚIA
„CUPA R.P.R."

19
15
15
14
14
14
12
11
10
10

< ț
MASCULINA

6
6
5

parte
echipe,

CLASAMENTUL FINAL

1. (1) Partizanul r. Br. 14 12 2 39:15 26
2. (2) Metalul București 14 11 3 35:15 25
3. (3) Voința M. Ciuc 14 10 4 34:23 24
4 (6) Penicilina Iași 14 6 8 23:29 20
5.* (5) Progr. Tîrgov. 14 5 9 23:32 19
6. (4) Corvinul Deva 14 5 9 21:31 19
7. (7) Voința București 14 4 10 23:32 18
8. (8) C.F.R. Timișoara 14 3 11 16:37 17

Știința Galați — Tractorul Brașov 
3—1. Meci frumos, victorie meritată. 
Jucătorii evidențiați: Petrișor și Kra
mer de la gazde, Chinzeriuc si Cristian 
de la oaspeți. (ȘT. CONSTANTINES- 
CU — coresp. reg.)

In paranteze: locurile ocupate de 
echipe înainte de etapă.

Prima etapă a campionatului republican pe ecnipc 
a satisfăcut numai in

Dinamovistul Tr.
mai

■i
Macarie, urmat de M. Dănexcu (Steaua), escaladează cel 
dificil obstacol in 

f 
l

reușit să-i întreacăbele și astfel au
detașat pe principalii lor adversari, 
dinamoviștii bucureșteni.

Trebuie să-i menționăm, alături de 
învingătorii curselor, pe Tudor Popa 
(Metalul) — adversar puternic pentru 
dinamovistul Traian Macarie, învingă
torul clasei 125 cmc — și Petre Paxino 
(Steaua) care, deși a început numai de 
un an activitatea competițională, a ser
vit o replică dîrză experimentaților săi 
adversari Gheorghe Ion și M. Dănescu.

CLASAMENTE: începători — 1. I. 
GABOR, 2. A. Orban, 3. D. Luca (toți 
de la Steaua); avansați — 125 cmc: 
1. TR. MACARIE (Dinamo), 2. T. Popa 
(Metalul), 3. I. Sas (Steaua) ; 175 
cmc: 1. AL. IONESCU (Steaua), 2. 
I. Pasat (Dinamo), 3. S. Ionescu 
(Steaua) ; 250 cmc: 1. M. DANESCU 
(Steaua), 2. Tr. Macarie (Dinamo), 3. 
Gh. Ion (Steaua); 350 cmc: 1. M. 
DANESCU, 2. P. Paxino, 3. Al. Iones
cu ; 500 cmc: 1. GH. ION, 2. M. Dă
nescu, 3. Al. Șuier (Steaua). Echipe: 
1. STEAUA (51 p), 2. Dinamo (23 p), 
3. Metalul (5 p).

★
Profitînd de prezența specialiștilor 

sportului cu motor, am cules duminică 
o serie de informații privind activitatea 
internațională din acest an a motoci- 
cliștilor noștri. Astfel, în afara alergă
torilor de dirt-track — care se află în

concursul de duminică.
Foto : St. Ciotloș

R.S.F. Iugoslavia la 31 mai și în R. P. 
Ungară la 7 iunie). Firește, mai sînt și 
alte întreceri internaționale în discuție 
care vor fi definitivate în zilele ur
mătoare.

Țara noastră va fi și în acest an 
gazda unor competiții motocicliste in
teresante. La dirt-track vom asista la 
17 mai la întrecerea dintre sportivii 
noștri și cei din U.R.S.S. și R.S.F. Iu
goslavia ; la 30 august, la București, 
se va desfășura de asemenea un con-

Campionatul republican pe 
ediția 1964, a cărui primă. etapă s-a 
consumat sîmbătă și duminică în sala 
Floreasca din Capitală, a constituit 
o utilă verificare a nivelului de pre
gătire atins de gimnastele și gim- 
naștii noștri fruntași. Faptul că ne a- 
flăm la ’ începutul sezonului compe- 
tițional, că acesta a fost pentru cei 
mai multi dintre gimnaști primul con
curs al anului, nu ne poate face să 
privim cu indulgență unele scăderi de 
ordin tehnic manifestate în cadrul în
trecerii. Mai ales că în perioada ime
diat următoare sînt „pe rol" alte con
cursuri interne și internaționale — 
cărora vor trebui să le facă față frun
tașele și fruntașii gimnasticii noastre.

In această ordine de idei cîteva as-

Ultimele meciuri pe echipe
Șahiștii bucureșteni s-au întîlnit de mai 

multe ori în cursul săptămînii trecute pen
tru a tranșa ultimele rivalități legate de 
disputarea sferturilor de finală ale campio
natului republican pe echipe.

In primul rînd, iată rezultatele definitive 
ale întîlnirilor în care mai rămăseseră par
tide întrerupte : Electronica — Unirea
3%—21/, (Menas — Stanciu 1—0, Rodica Rei- 
cher — Alexandra Nicolau 0—1); Progresul
— Știința 4—2 (Nacht — Țucă 1—0, Maria 
Desmireanu — Heidrun Brantsch ’/,—'/,). 
S-a rejucat meciul Electronica — Știința, în 
urma admiterii contestației introduse de 
echipa studenților. Ei au fost învinși cu 
31/,-— 2*/.,  (Pavlov — Urseanu %—'/s, Reicher
— Țucă 'li—*/ a, Nacu — Joița — jj, Menas

— Ionescu V2—V?» Rodica Reicher — Eleo
nora Gogîlea 1—U, Sanda Filipescu — Hei
drun Brantsch %— ’/2) •

In runda a 7-a și ultima, numeroase par
tide au rămas întrerupte. Pînă la epuizarea 
lor scorurile sînt următoarele: Știința—Spar- 
tac l’/2—21/? (Joița — Sutiman %— ’A» Eleo
nora Gogîlea — Elisabeta Polihroniade 0—1 
etc1.). Unirea — Progresul 2% — ‘/2 (Stanciu
— Bozdoghină 1—0, Matee.scu — Erdeuș 
1—o. Margareta Teodorescu — Maria Des
mireanu 1/->—%), Electronica — S.P.R.B. 5—0, 
Filmul — I.P A.C.H. 3%—2'/2.

In clasament conduce Unirea cu 29% (3) 
puncte, urmată de Electronica 28 (1) p., 
Spartac 27 (2) p.. Progresul 24*/ 2 (3) p. ?i 
Știința 24'/, (2) p,

pecte trebuie să fie subliniate. Reți
nem, în primul rînd, faptul că SAL
TUL VALORIC PE CARE-L AȘTEP
TAM DE LA ........... “
FRUNTAȘI SE
ÎNCETINEALA... DE MELC. La multe 
echipe, ca de pildă Vagonul Arad, Se
lecționata Cluj, O. S. Banatul Timi
șoara, Știința II București — mascu
lin, Selecționata Banat, Selecționata 
Cluj și Olimpia București — feminin 
se observă aceleași deficiențe pe care 
le-am consemnat și după concursul 
din decembrie anul trecut, deși în pa
tru luni, era timp berechet ca măcar 
unele dintre ele să fie eliminate. Un 
oarecare progres observat în compa
rație cu campionatul de anul trecut 
este cu totul neînsemnat și foarte de
parte de cerințele actuale, de sarci
nile care stau în prezent în fața gim
nasticii de performanță.

Antrenorii loturilor olimpice pre- 
zenți și ei la aceste întreceri pentru 
depistarea unor elemente talentate, cu 
perspectivă, au găsit prea puțini gim- 
naști și gimnaste care să poată face 
obiectul selecționării în lotul chemat 
să susțină la toamnă severul „examen 
olimpic".

Urmărind clasamentul feminin, mulți 
vor fi surprinși de absența din pri
mele locuri a campioanei de anul tre
cut, Știința 1 București. Deși a be
neficiat de aportul Soniei Iovan, Ata- 
nasiei Ionescu și Elenei Tutan, această 
formație se afla pe locul V, la dis
tanță apreciabilă (34 p.) de Dinamo, 
situată pe locul I. Cum se explică 
aceasta.

Fără să scădem din meritele cîști- 
gătoarei, formația Dinamo București

MULTI SPORTIVI 
PRODUCE CU O

(omogenă, bine pregătită), trebuie să 
arătăm că antrenorii de ia Știința au 
comis o serioasă greșeală tactică. In 
loc să alinieze o formație puternică, 
alcătuită din cele mai bune gimnaste 
ale clubului, ei au preferat să alcă
tuiască două echipe „amestecate", în 
speranța că vor putea să „atace" pri
mele locuri cu ambele formații. Ceea 
ce, însă, nu s-a întîmplat.

La masculin, în schimb, nu s-a pe
trecut nici o surpriză. Ca și în anii 
trecuți. Dinamo 1 s-a instalat de la 
început în frunte și, cu cele 60 de 
puncte avans, nu vedem cum ar putea 
să-i ia locul o altă echipă.

Sperăm că în etapele viitoare vom 
consemna mai multe aspecte pozitive 
la capitolul pregătirii tehnice, că ne
ajunsurile din prima etapă vor fi în
lăturate.

REZULTATE TEHNICE: feminin: 
1. Dinamo Buc. 350,95 p. 2. Farul 
Constanța 331,65 p. 3. C.S.M. Reșița 
326,00 p, 4. Știința II Buc. 323.15 p, 
5. Știința I Buc. 316,40 p, 6. Selecțio
nata Cluj 310.15 p, 7. Olimpia Buc. 
302,75 p, 8. Selecționata Banat 297,30 
p. Masculin : 1. Dinamo I Buc. 652,75 
p, 2. Steaua 592,95 p, 3. Vagonul A- 
rad 533.50 p, 4. Știința I Buc. 521.35 
p, 5. Dinamo II Buc. 520.25 p. 6. Se
lecționata Cluj 495,40 p. 7. Politeh
nica Buc. 477,75 p, 8. C.S. Banatul 
Timisoara 456,85 p, 9. Știința II Buc. 
455.CO p.

ILDIKO S1R1ANU 
CONSTANTIN MACOVEI
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| In categoria B, lupta continuă să fie pasionantă!

In cele două serii de „B" lupta pentru calificarea în categoria A continuă să fie la fel de 
= pasionantă. în seria I, Poiana Cîmpina a luat un avans de două puncte față de principalele sale 
= urmăritoare (C.F.R. Pașcani și Metalul Tîrgoviște) dar duminică va juca la Bacău și este greu de ere- 
== zut că va putea să le mențină. în orice caz, meciul „derbi" este programat la Tîrgoviște: Metalul — 

C.F.R. Pașcani. în seria a Il-a, Minerul Baia Mare a pierdut la Reșița în timp ce C.F.R. Timișoara 
a „obținut" un punct prețios la Oradea și se află la egalitate (23 p) cu băimărenii. în etapa urmă- 

— toare ambele protagoniste joacă acasă, așa încît este de prevăzut „statu quo". Palpitantele dis- 
ș pute din categoria B atrag tot mai mulți spectatori pe stadioane. La Piatra Neamț a fost stabilit 
== un nou record (peste 6 000 de spectatori), iar de pe stadioanele din celelalte orașe corespondenții 
= ■ noștri ne-au semnalat o afluență deosebită de iubitori ai fotbalului.

SERIA I

METALUL BUCUREȘTI — UNIREA 
RM. VÎLCEA (4—1). Oaspeții au im- 
primat de la începutul jocului un ritm 
■viu, reușind să înscrie în min. 5 prin 
Marin. După acest gol ei s-au mulțu
mit însă să desfășoare un joc steril la 
mijlocul terenului, cu atacuri rare care 
nu au pras în pericol poarta metalur- 
giștilor. O singură dată, în repriza 
a doua, același Marin a ratat o oca
zie favorabilă de a înscrie : fiind sin
gur cu portarul a tras în brațele aces
tuia.

Mctalurgiștii, surprinși la început, 
ți-au revenit repede și aplicînd un pre
sing tot mai insistent, au reușit să 
echilibreze situația, înscriind prin An
ton, în min. 13 la o învălmășeală. Tot 
el este acela care înscrie un no»u gol 
în min. 21, pentru ca în min. 40, 
Paul Popescu să transforme un 11 m, 
acordat la un fault în careu. în min. 
53, Buzatu a ratat o nouă lovitură 
<le la 11 m, în urma unui henț comis 
Ide unul din apărătorii oaspeți. în min. 
80, Roman fixează scornii la 4—1, reu
nind să înscrie nestingherit după ce a 
driblat mai mulți adversari. Gazdele 
au realizat în decursul jocului unele 

Un nou atac al metalurgiștilor bucureșteni. Anton (unul din cei mai buni jucători ai gazdelor) trage la poarta 
cu toată opoziția fundașului advers. (Fază din meciul Metalul București — Unirea Rm. Vîlcea).

Foto : N. Dumitru

facțiuni bine desfășurate. Victoria lor 
ieste meritată pentru că au știut să se 
«orienteze mai bine în atac decît ju
cătorii de la Unirea, care l-au căutat 
.tot timpul pe Marin.

TRACTORUL BRAȘOV — DINA- 
jțMO BACAU (1—0). Localnicii au rea- 
JJîzat o victorie meritată pentru care 
.au muncit foarte mult. Băcăoanii au 
*opus o dîrză rezistență de-a lungul în
tregii partide. Punctul victoriei a fost 
Unscris în min. 88 de Pană (C. Gruia 
•* — coresp. regional).

POIANA CÎMPINA — FLACARA 
JMORENI (2—0). Deși oaspeții au ju- 
?cat foarte dur, gazdele au reușit să 

impună și să învingă prin golurile 
Rnscrise de Iordache în min. 30 și 57 

(din 11 m). Bun arbitrajul lui Aurel 
Pop din Cluj. (Ștefan Constantines cu 
— coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — C.F.R. PAȘ
CANI (3—1). Studenții au obținut o 
victorie meritată datorită unei mai 
bune organizări a jocului și eficacității 
liniei de înaintare. Această superiori
tate a fost concretizată de Zgardan 
(min. 45) și Neaga (min. 54 și 56). 
Pentru oaspeți a marcat Plugaru în 
min. 69. (S. Constantinescu — co- 
resp. reg.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CHIMIA 
FAG AR AȘ (2—0). Joc de slabă fac
tură tehnică practicat de ambele echi
pe. Păcat mai ales pentru faptul eă la 
acest meci a fost înregistrat un re
cord de spectatori : peste 6 000... Go
lurile au fost înscrise de Coman (min. 
72) și Mangalagiu (min. 88). (C. Neni- 
țeanu și T. Radu — corespondenți).

ȘTIINȚA CRAIOVA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (1-—0). Scorul nu reflec
tă fidel situația de pe teren. în fapt 
jocul a fost în permanență la discre
ția gazdelor. Craiovenii s-au luptat toi 
timpul cu apărarea oaspeților și dacă 
n-au străpuns-o decît o singură dată 
acest lucru se datorește durității cu 
care au acționat apărătorii bucureșteni 
și ineficacității unor atacanți din e- 

chip a gazdă. (V. Săndulescu — co
resp.).

FORESTA FĂLTICENI — META
LUL TÎRGOVIȘTE (4—3). Spectatorii 
n-au avut ce regreta : au asistat la un 
meci de bun nivel tehnic și dramatic 
în ceea ce privește evoluția scorului. 
Prima repriză a aparținut localnicilor 
care au marcat prin Zăroaia (min. 23 
din 11 m) și Sotir (min. 37). Acci
dentarea lui Ceaușu de la Foresta a 
descumpănit apărarea echipei care a 
primit în 15 minute trei goluri ! Au 
marcat Constantin (min. 63), Mureșan 
(min. 73) și Chiriță (min. 77). în fi
nalul partidei gazdele își revin și în
scriu două goluri : Drăgulin (min. 80) 

șî Olteana (min. 88). (N. Lazar — 
coresp).

SERIA A H-a
MINERUL LUPENI — JIUL PE- 

TR1LA (2—2). Numeroșii spectatori 
care ani ținut eă asiste pe stadionul 
„Minerul" din localitate la acest meci 
au fost nemulțumiți de jocul prestat 
de cele două echipe. Ambele formații 
au evoluat slab din punct de vedere 
tehnic, fapt ilustrat cu prisosință, prin
tre altele, de numeroasele 'pase date 
la adversar.

în prima repriză, Minerul pune stă- 
pînire pe joc și domină reușind să 
înscrie de două ori. în min. 23 tabela 
de marcaj înregistrează primul gol : 
Drăgoi înscrie în urma unei pase pri
mite de la Cărare, iar în min. 35, după 
o cursă a lui Cotroază, Cărare mărește 
avantajul echipei sale la 2—0. în con
tinuare, oaspeții se apără și par a fi... 
înspăimîntați de iureșul gazdelor. Ei 
comit o serie de greșeli și se mulțu
mesc a trimite mingea în afara tere
nului. în repriza a doua, după 5 mi
nute de dominare (jucătorii din Lu- 
peni obțin o bară în urma unui șut 
expediat de Coman în min. 47 și au 

o ocazie clară de a înscrie în min. 49), 
gazdele nu mai insistă și par a fi 
mulțumite de rezultat. Astfel, oaspeții 
au posibilitatea să se redreseze, să 
contraatace din ce în ce mai periculos 
și, apoi, să-și desfășoare jocul pînă la 
sfîrșit în voie. În min. 54, fundașul 
stînga al Minerului comite o gravă 
greșeală și Libardi trimite balonul în 
poartă : 2—1. Golul care aduce egala- 
rea este realizat pentru Jiul în min. 
67, de către Ștefănescu. (I. Ciortea —r- 
coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — MINERUL BATA 
MARE (2—0). Partida a fost de un 
bun nivel tehnic. Localnicii au prestat 
— îndeosebi în repriza a doua — un 
fotbal clar, cu multe faze spectacu-

DIN CARNETUL CI

In lupta pentru balon! Andrei a 
boxai mingea, jăcînd inutilă inter
venția lui Macri și mai ales a lui... 
Badea. Fază din meciul Petrolul — 
Rapid.
Foto: Mircea Popescu — Ploiești

loase. Băimărenii au avut o ușoară 
revenire în final. La un contraatac, 
Sasu a pătruns singur în fața porții, 
clar șutul lui a fost reținut ou si
guranță de portarul gazdelor. Ara mar
cat Pătrațcu (min. 53) și Sfîrlogea 
(70). A condus bine A. Rădulescu 
(București). I. Plăvițu — coresp.

FLAMURA RQȘIE ORADEA — 
C.F.R. TIMIȘOARA (1—1). Localnicii 
au atacat mai mult dar nu au reușit 
să câștige, pe de o parte, din cauza 
ineficacității înaintării, iar pe de altă 
parte din pricina apărării ferme a ce
feriștilor. Partida nu s-a ridicat la 
nivelul așteptat. Golurile au fost mar
cate de' Gbergheli — min. 75 (pentru 
C.F.R.) și Szucs — min. 87 (pentru 
FI. roșie).

I. Ghifa și I. Oprea — coresp.
C.S.M. SIBIU — A.S. CUGIR (3—0). 

Peste 9000 de spectatori au aplaudat 
victoria meritată a echipei locale. 
C.S.M. a dominat cu autoritate în pri
ma parte a jocului — cînd a și marcat 
două goluri. în repriza secundă, oas
peții încearcă o serie de acțiuni ofen
sive rămase însă fără rezultat. Golurile 
sibienilor au fost înscrise de Văcarii 
(min. 23) și Rășinaru (30 și 85). 
/. lonescu și I. Pietraru — coresp.

ARIEȘUL TURDA — INDUSTRIA 
S1RMEI CÎMPIA TURZII (2—0). A- 
rieșul a obținut o victorie clară și pe 
deplin meritată. Au marcat : Pîrvu — 
min. 44 și Cueu — min. 71. Cei mai 
buni de pe teren : Ștefan, Pîrvu și 
Cuou, respectiv Pîndaru, Raab și Dră- 
ghici. A. Pataki —- coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. 
CLUJ (2—0). Un meci de uzură pre
sărat ou durități și cu execuții tehnice 
greșite. Au marcat: Feurdean (min. 
32) și Zanca (66). Jucătorul Barna, 
din formația gazdă, a fost eliminat de 
pe teren în min. 75 pentru lovirea ad
versarului. Clujenii au ratat o mare 
ocazie de gol în min. 76.

Z. Rîșnoveanu — coresp.
A.S.M.D. SATU MARE — MURE

ȘUL TG. MUREȘ (1—0). Joc viu dis
putat dar de slab nivel tehnic. Din 
numeroasele ocazii de gol, gazdele 
n-au reușit să fructifice decît una, în 
min. 55, prin Tiron. Mureșenii s-au a- 
părat foarte energic și au inițiat con
traatacuri periculoase. A arbitrat co
rect, Gh. Limona (București).

A. Verba — coresp.

DE CE ATÎTA NERVOZF

unem această întrebare 
du-ne la unele aspecte 
din meciul Petrolul—Ra

nici măcar nu avea un cars 
cis-iv pentru cele două ecl 
pentru una din ele. Și tot 
cum am arătat și în cronica 
unii jucători au acționat ad 
imperiul nervilor, recurgînd 
tăți, la „intrări" periculoase 
dese momente, au dat par 
aspect neplăcut.

Un astfel de joc l-au prac 
deosebire, apărătorii Petrolul 
rea, Fronea și Marin Marcel, 
acești fotbaliști, ca și ceilalț 
niiU' de apărare ale echipei 
au meritul de a se fi compot 
din punct de vedere tehnic, 
campionat — iar rezultatul i 
Petrolul este echipa cu cele 
ține goluri primite : 11 în 17 
— în schimb nu e pentru pr 
cînd se observă la ei o tendi 
joc „tare44, dur chiar, prin 
cearcă să-și timoreze adver 
s-a văzut acest lucru mai ale 
mele minute ale meciului, cîi 
tarea Rapidului, avîndu-1 încă 
locul ei pe Dumitriu II, a 
cată aproape de fiecare dată 
lamentar. În direcția aceast 
evidenția și pe... Codrean 
Rapid, care, oricît ar părea i 
ținînd seama de fizicul său 
multe neregularități în joc.

Cît despre Dridea I, acesl 
festă de la un timp o mare 
litate, e mereu nemulțumit, 
tează, ba uneori se ia și la 
conducătorul jocului, așa cu 
cut-o duminică. Și arbitrul 
a greșit neeliminîndu-1 din jc 

...Peste cîteva zile o c 
Rapid—Petrolul va pleca îr 
în Iran. Iată-i împreună, 
luptînd sub aceleași culori 
sperăm să le apere cit mai hi 
se simt însă, reîntîlnindu-se, 
care nu și-au acordat în mec 
tul cuvenit unul altuia ?

SECUNDA HOTÂRÎTO
ît de mare este o secii 

chiar o fracțiune de set 
pot spune sprinterii, fi,

la 10,5 la 11,5 sau chiar la 
pe suta de metri, este o dife 
cîteva „clase". Dar despre 
secundei vă pot vorbi în gt 
fotbaliștii. în mod special c 
Știința Cluj care în meciul < 
nică cu Progresul și-au dat •< 
multe ori cît de măre este o 
sau o fracțiune de secundă.

Este vorba de clipa în car, 
tat să iei startul spre o ming

După etapa a XVIXI-a
Acalmie pe teren la meciul Dinamo 

bucurești — Dinamo Pitești
Unii selecționabili s-au menajat 

în joc.
De la Crișul citire... Rapid a câștigat la Ploiești

de NEAGU RADUL

Gălățenii în baliscaf

— Unde plecați ? Mai sînt 30 de 
minute de joc !

— Păi dacă e vorba să ne distrăm 
familie, ne distrăm acasă l

— Ce faci ? Dansezi ? Demarează F
— A'u pot ! Mă sparg !

— E trei zero! Să pornim și noi la 
atac. Nu se poate scoate un meci nul!

Asta e.^ cavalerul Pardaillan, nu 
Andrei !!!

— Se mai vede ceva și pen
— Nimic altceva decît o l



i BASCHET s
ZĂRILOR
hiar la picior de un coechipier 
ire a fost interceptată de adver- 
este vorba de momentul în care 

ntîrzit să întinzi piciorul și să 
ti balonul, dind ocazie adversa- 

să te depășească, să ți-l ia, cum 
iune, de la... nas și așa mai de- 

Au fost nenumărate situații de 
fel în care s-au găsit duminică 

mții, iar Ivansuc și Mureșan 1.1 
im că s-au recunoscut în exem- 

noastre de mai sus.
utînd cauza acestor ezitări, ajun- 
la concluzia că ea ține de hotă- 
de dîrzenie, în ultimă instanță 

regătirea psihologică a sportivului 
îuzu.
.a sfîrșitul meciului o orchestră 
iuțească i-a cîntat Științei „mulți 
răiască 1“ Foarte frumos. Dar pen- 
siguranța succeselor viitoare, fot- 
tii clujeni să nu uite că de se
tt hotărîtoare poate profita de 
e ori, adversarul. Și atunci...

M. TUDORAN

S.S.E. Nr. 2 București (masculin) 
și S.S.E. Oradea (feminin), campioane la juniori
La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 

Încheiat campionatele republicane de 
juniori. Tn competiția masculină, pe 
primul loc s-a clasat din nou echipa 
S.S.E. Nr 2 București (campioana de 
anul trecut), în timp ce întrecerea fe
minină s-a terminat cu o învingătoare 
neașteptată : S.S.E. Oradea, lată ulti
mele rezultate :

BRAȘOV — MASCULIN : S.S.E. Nr. 
2 Buc. — S.S.E. P. Neamț 48—42 
(27—23); C.S.Ș. Cluj — S.S.E. Bra
șov 65—58 (32—31); T. Dinamovist 
Buc. — S.S.E. Oradea 49—36 (22—14); 
S.S.E. Ploiești — S.S.E. Tg. Mureș 
66—54 (35—37).

MECIURI FINALE: S.S.E. Nr. 2

in prima zi a turneului final
V—z/

RAPID Șl ȘTIINȚA AU OBȚINUT VICTORII COMODE

)E CE NUMAI PE SUS ?
sfîrșitul jocului cu Steagul roșu, 

iliștii de la U.T.A. aveau toate 
vele să fie nemulțumiți de re- 
it. După aspectul meciului și des- 
felul cum s-a desfășurat întreaga 
dă, acest (K—0 nedreptățește pe 
eni. Ei au fost acei care au do- 
t, au dat tonul la fiecare acțiune 
-au apropiat mai des de poarta 
rsă. în repriza a doua au obținut 

cornere. Și totuși U.T.A. nu a 
ii, să înscrie. De ce ?
n primul minut U.T.A. ra vrut 

ca de altfel și spectatorii și s-a 
jat în luptă cu apărarea masivă 
ispeților, jucînd numai și numai 
us. Cînd primeau mingea fundașii 
imiteau în careul brașovean, pe 
Halfii (Comisar și Chivu) pro- 

u la fel. Corn erele (7 din cele 
V fost executate tot pe sras, cu 
it Acest lucru i-a avantajat pe 
po, Jenei, Sighcti și, mai ales, pe 
u care, profitînd de „alo-nja“ sa, 
Ies totul.
teptam ca orientarea tactică a 
enilor să se schimbe. Dâr minu- 
treceau și aceștia (mai ales Fio- 
pe care-1 știam un bun coordo- 
-) jucau mingea la „mare înăl- 
*•» fără nici un fel de perspec- 

Iată în bună parte explicația 
1—0 de la Arad.
teva cirvinte despre o fază mult 
idată : minutul 33... Atacă U.T.A. 
atac pe partea Iui Tomeș poartă 
iul pînă în apropierea liniei de 
. O centrare precisă și mingea 
;e la 1 îrlea, aflat în careul de 
m. Acesta stopează balonul pe 
: și apoi îl aruncă peste apără- 

Jenei. Țîrlea țîșnește pe lingă 
•vean și reia balonul din zbor, 
d puternic la poartă. Printr-un 
x — Haidu aflat pe fază — 
ște să respingă. A fost o fază 
ent lucrată de Țîrlea.
cat că a fost numai una în 90 
linute de joc !

C. ALEXE

Buc. — T. Dinamovist 50—45 (27—19): 
C.S.Ș. Cluj — S.S.E. Ploiești 47—44 
(20—26); S.S.E. Oradea — S.S.E. Bra
șov 65-52 ( 34—28); S.S.E. Piatra 
NeamȚ — S.S.E. Tg. Mureș 67—47 
(34—17).

Clasament: 1. S.S.E. Nr. 2 BUCU
REȘTI (antrenor M. Stănculescu) — 
campioană republicană; 2. Tinărul Di
namovist București; 3. C.S.Ș. Cluj; 4.

S.S.E. Ploiești; 5. S.S.E. Oradea; 6 
S.S.E. Brașov; 7. S.S.E. Piatra Neamț; 
8. S.S.E. Tg. Mures.

ORADEA — FEMININ: S.S.E. Nr. 2 
Buc. — S.S.E. Ploiești 60—38 (25— 
17); Rapid Buc. — Știinta Momești 
36—34 (12—21); S.S.E. Satu Mare — 
S.S.E. Brașov 43—42 ( 20—16)1; S.S.E. 
Oradea — S.S.E. Gheorghieni 53—45 
(26—21).

MECIURI FINALE: Rapid Buc. — 
S.S.E. Nr. 2 Buc. 46—44 (21—22); 
S.S.E. Ploiești — Știinfa Momești 
33—25 (17—11); S.S.E. Brașov — 
S.S.E. Gheorghieni 47—27 (16—23): 
S.S.E. Oradea — S.S.E. Satu Mare 
58-49 ( 26—16). Clasament: 1. S.S.E. 
ORADEA (antrenor E. Blaga) — cam
pioană republicană; 2. S.S.E. Satu 
Mare; 3. S.S.E. Brașov; 4. S.S.E. în
frățirea Gheorghieni; 5. Rapid Bucu
rești; 6. S.S.E. Nr. 2 București; 7. 
S.S.E. Ploiești; 8. Știinta Moinești.

CAROL GRUIA și ILIE GHIȘA
coresp. reg.

In partida inaugurală a turneului 
feminin, eare va desemna pe campioar 
republicană din acest an, Rapid a în- 
tiinit formația Mureșul, pe oare a îu- 
treout-o destul de comod eu 62—47 
(31—20). Bucureștenccle, cu o supe
rioritate evidentă sub panou și eu o 
mai bună precizie în aruncări nu au 
dat posibilitate adversarelor să spere 
la prea mult. Arbitrii dr. Dan Chir iac 
și A. Berger au condus bine următoa
rele formații : RAPID : Ferenez 17, 
Racoviță 10, Ivanovici 21, Vasilescu 
2, Demian 8, Zăvăilescu 2, Tuncu 2; 
MUREȘUL : Varga 12, Pircan 13, Ma- 
darasz, Brejan 9, Fugarassy 10, Csor- 
vassy 3, Koos.

Nici în cea de a doua partidă, Ști
ința București — Voința București, nu 
a planat vreun moment îndoiala asu
pra învingătoarei. Campioanele s-au 
apărat mai bine ca deobicei (în spe
cial în prima repriză), au contraatacat 
decis dominind întrecerea din primul 
și pînă iu ultimul minut. Scor final:

64—50 (33—21) pentru Știința. Ju
cătoarele Voinței na au depus eforturi 
prea mari în apărare (excepție a făcut 
doar Doina Lupan), iar în acțiunile lor 
ofensive, lipsa de claritate și decizie 
a fost evidentă. Au condus corect V. 
Popescu și I. Krasznay. Au jucat : 
ȘTIINȚA : Haralambie 6, Niculescu 7, 
Velenien, Tintorescu 2, Antosch 8, 
A«gy 2, C. Gheorghe 21, Dumitrescu 
9, Vlăescu, Simon 9 ; VOINȚA : Pi- 
trop 9, Magdin 2, Spiridon 19. Lupan 
75, Tîrziu, Dernetrescu 5, Manolache, 
BucevsJsi. Turneul continuă astăzi, în 
sala Floreasca (ora 18), cu meciurile 
Știința — Mureșul și Rapid — Voința.

Mîine, de la aceeași oră, sînt pro
gramate jocurile M'ureșul — Voința și 
Rapid — Știința.

După etapa de duminică

S-au conturat finalistele

NCUPERĂRILE LA PANOU-0 PROBLEMĂ ÎN ACTUALITATE întrecerii masculine
Una din legile nescrise ale baschetului ne arată că 

echipa care reușește să construiască într-un meci cele 
mai multe acțiuni ofensive are șanse mari de a cîștiga 
întrecerea. De aceea, unul din elementele pe care spe
cialiștii pun bază în jocul modern sînt recuperările de 
mingi de la panou. Firește, o echipă care deține o medie 
de înălțime superioară adversarei sale pornește avanta
jată în întrecere. Există, însă, suficiente exemple care 
ne arată că echipe alcătuite din jucători cu talie mai 
mică și care își organizează foarte bine apărarea, care 
luptă cu dîrzenie sub panouri, pot contracara avantajul de 
înălțime al adversarului.

In campionatele republicane, între echipele noastre frun
tașe diferențele de talie sînt minime. Și atunci, cum este 
și firesc, recuperările la panou capătă o importanță și 
mai mare. Este drept, actuala ediție a campionatelor ne-a 
oferit unele exemple de meciuri în care formații ce au avut 
procentaje inferioare la aruncările la coș celor realizate 
de adversari au reușit, totuși, să se impună dator-ită dîr- 
zeniei cu care jucătorii au luptat sub panou. Să luăm de 
pildă partidele masculine Steaua — Dinamo din retur 
(23/12—20/7), Știința Ciuj — Steaua (28/9—24/9), și Rapid 
—Steaua (25/17—2Î/12) din tur, sau cel feminin Știința 
București — Unirea (26/20—28'8), tot din tur. Cifrele din 
paranteze reprezintă numărul recuperărilor în apărare și 
atac realizate de fiecare echipă. Din păcate, putem număra 
pe degete aceste exemple...

Cele mai multe formații din categoria A neglijează 
acest important element. Prin ușurința cu care privesc în 
general sistemul de apărare, jucătorii noștri pierd adesea 
din vedere noțiunea luptei la panou, deprinderile lor, din 
acest punct de vedere, fiind destul de reduse. Problema 
triunghiului de săritură, ca și aceea a primplanului par 
adesea necunoscute. Și, fără discuție, aceste deficiențe ies 
și mai bine în evidență atunci cînd echipele noastre evo
luează în partide internaționale.

Cauzele trebuie căutate în defecțiunile sistemului de an
trenament. în pregătirea lor săptămînală, jucătorii noștri 
au început să neglijeze aproape total exersarea acestui 
element, care li se pare, probabil, prea simplu. Greșeala 
revine în egală măsură și antrenorilor, care — complă- 
cîndu-se în această situație, — lasă totul pe seama... in
spirației de moment a jucătorului. Este însă timpul să 
privească altfel aceste lucruri, (a. v.).

Pe de o parte noile victorii ale echii 
pelor Știința Cluj și Dinamo București, 
iar pe de altă parte infrîngeriie sufe
rite de Știința Timișoara, Dinamo Ora
dea și Știința București au dus la lă
murirea în mare măsură a situației din 
fruntea clasamentului. După etapa de 
duminică formația studenților clujeni și 
cele trei „bucureștene", Steaua. Rapid 
și Dinamo, s-au desprins de restul plu
tonului. Pentru evitarea ultimelor două 
locuri, însă, lupta continuă șă fie des
chisă.

Nu (nai pufin interesantă este între
cerea celor trei fruntașe din seria a 
H-a, Farul Constanța, Aurul Brad și 
C.S.M.S. lași pentru promovarea în 
seria I. Ultimele două etape vor de
cide și în această direcție. Și acum, 
iată clasamentele i

SERIA I

1. Știința Cluj (1) 18 15 3 1395:1092 30
2. Rapid Buc. (4) 18 13 5 1254:lir 28
3. Steaua Buc. (2) 18 13 5 1414:1233 26
4. Dinamo Buc. (3) 18 13 5 1392:1191 26
5. Știința Tim. (5) 18 9 9 1321:1197 18
6. Știința Buc. (6) 18 9 9 1230:1226 19
7. Dinamo Oradea (7) 18 9 9 1138:1132 18
8. Steagul or. Br. (8) 18 8 10 1375:1275 10
9. Știința Tg. M. (9) 18 6 12 1272:1388 13

10. Politeh. Cluj (10) 18 5 13 1188:1391 10
H. Știința Craiova (11) 18 4 14 1078:1616 8
12. Siderurg. Galați (12) 18 4 14 1068:1289 8

In clasament figurează și rezultatul m9- 
ciului Steaua — Știința Craiova 121—73 
(54—29).

lăsuri disciplinare
spunem o noutate: incorectitudi- 

jocul obstructionist, duritatea și 
ditatea sînt dușmanii fotbalului 
alitate, indiferent de categoria în 
activează fotbaliștii. Dacă în ul- 
vreme în cadrul campionatului 

oriei A, partidele s-au desfășu- 
— în general — într-o notă de 
ivîtate și acest fapt a atras după 
jocuri de calitate, în campiona- 
rtegoriilor B și C continuă însă să 
lanifeste serioase acte de indisci- 

din, partea unor jucători. Aceas- 
șnotă că mai sînt fotbaliști care 
înt conștienfi de importanta ridi- 
calității fotbalului, care mai prac- 
încă un joc incorect. Tendința 
brutalitate manifestată de unii 

î aceștia a umbrit aspectul unor 
iri, abaterile săvîrșite de ei re
ad serioase lipsuri în munca e- 
ivă ce se desfășoară în unele du
și asociații.
lerația romînă de fotbal luînd de 
d în discuție actele de .indisci- 

ale unor fotbaliști, a. suspendat 
ite două etape pe următorii ju- 

Dumitru Cărare și Constantin 
ru de la Rulmentul Bîrlad. Ni- 

Corciovei, Valeriu Șerban, Ni- 
Chirilă. de la Metalosport Ga- 

Nicolae Miloș, de la Tehnometal; 
in Bivol, de la Muscelul Cîmpu- 
Mărin Sora, de la Metalul Pi- 

Traian Băloi, de la Pandurii Tg. 
osif Neuschil, de la Metalurgistul 
și Emil Lupulescu, de la C.F.R.

mi. Pe o etapă a fost suspendat 
>rul Bujor Bălcăceanu, de la Chi- 
Făgăraș.
iste sancțiuni se vor aplica în- 
d cu etapa din 19 aprilie 1964.

iȘl RUCBI
întrecerea celor 12 echipe de cate

goria A se află acum la jumătatea „se
mestrului*  și, cum era firesc, primele 
cinci etape ale campionatului au pri
lejuit concluzii importante cu privire 
la pregătirea jucătorilor, sub toate 
aspectele, la calitatea meciurilor dispu
tate, la promovarea jocului deschis etc. 
Să ne oprim asupra cîtorva observații 
pe marginea ultimelor partide.

începutul a fost, fără îndoială, mai 
promițător ca anul trecut. Cu unele 
excepții, echilibrul valoric a fost una 
din caracteristicile fiecărei etape. Se 
vede că s-a muncit cu rezultate bune 
în direcția lărgirii orizontului tactic 
și că s-au făcut unii pași în ceea ce 
privește renunțarea la practicarea a- 
celui joc închis, lipsit de spectaculo
zitate, care limitează evident posibili
tățile de progres ale rugbiului.

în „plutonul**  fruntaș se află ace
leași patru echipe bucureștene, con
duse în prezent de Grivița Roșie — 
singura formație care a încheiat cu 
victorii toate partidele susținute. Din
tre cele patru echipe, Progresul este 
însă destul de asaltată. în primul rînd 
de Constructorul și apoi de CSMS Iași, 
o plăcută revelație a acestui început 
de sezon.

Evoluția echipelor fruntașe poate fi 
apreciată, în general, ca bună, ele au 
arătat preocupare pentru jocul des
chis și ne-au făcut multe... promisiuni 
pentru etapele viitoare. Dar, se pot 
spune asemenea lucruri despre toate 
echipele ?

Iată un exemplu de luptă la panou. Kiss (nr. 8) și Stru 
garu (nr. 4), deși cu talie mai mică decît Zerdeș (nr. 12) 
au reușit totuși să se așeze in prim plan și să recuperez» 
balonul Fază din meciul Dinamo București — Steagul 

roșu desfășurat în retur.

CONCLUZII ȘI
Cu excepția unei singure formații 

— Gloria — locurile 6—12 ale clasa
mentului sînt ocupate de echipele din 
provincie. Aceeași situație din anii 
trecuți. Decalajul este explicat, desi
gur, și prin lipsa de experiență a unor 
echipe (Ancora Galați), dar —- în pri
mul rînd — se pare că există o mare 
diferență între volumul și calitatea 
procesului de pregătire. Aprecierea nu 
se referă în aceeași măsură la toate 
echipele din provincie și trebuie sub
liniat progresul ieșenilor sau al bîrlă- 
denilor, ca și „revenirea**  studenților 
clujeni. Mai evident apare acest deca
laj la echipele care ocupă ultimele 
trei locuri ale clasamentului : Știința 
Timișoara, Știința Petroșeni și Ancora 
Galați. Oare intervenția și sprijinul 
colegiului de antrenori nu sînt mai 
necesare acum decît' la... analiza turu
lui ?

Desfășurarea celor cinci etape a re
liefat și un alt aspect care nu se de
părtează cîtuși de puțin de discuția 
despre PREGĂTIRE. Este vorba des
pre faptul că în foarte multe cazuri 
echipele mai slabe își încep meciurile 
cu mult entuziasm, cu acțiuni tactice 
bine puse la punct, realizate cu clari
tate. Apoi, urmează „căderea**  ! Să ne 
referim doar la ultimele exemple, fur
nizate de etapa trecută. Gloria a ter
minat prima repriză a meciului cu Di
namo cu 3—3 și a mai continuat să 
mențină rezultatul egal încă 15 mi
nute. Apoi... 14—3 pentru Dinamo. An
cora Galați nu putea, desigur, emite 
pretenții de cîștig în fața echipei

SEB1A

1. Farul C-ța (2)
2. Aurul Brad (1)
3. C.S.M.S. Iași (3)
4. Voința Tg. M. (4)
5. Olimpia M.I. (5)
B. A.S.A. Bacău (7)
7. Progresul Buc. (8)
8. Voința S. Mare (6)
9. Constr. Iași (9)

10. Chimia Suc. (10)

A II-A

16 12 4 1090: 853 24
16 12 4 1060: 829 24
16 11 5 1000: 821 22
16 9 7 918: 875 18
16 9 7 915: 878 18
16 8 8 904: 955 IO
17 7 10 979: 931 14
16 7 9 877: 883 14
17 6 11 925:1073 12
18 1 17 455:1625 2

ÎNTREBĂRI DUPĂ CINCI ETAPE
Steaua, care a învins detașat: 33—6. 
Dar, la pauză, scorul era 8—3. Deci, 
rezultatul reprizei secunde : 25—3 !

Se spune foarte des, în asemenea si
tuații, că echipa respectivă a „termi
nat... benzina**.  Și este adevărat. Pre
gătirea fizică își spune cuvîntul fără 
să „ierte**  pe nimeni. în plus, se con
stată și o renunțare la dîrzenin cu 
care o echipă a început meciul, o re
semnare totală în fața adversarului 
care — prin prisma rezultatelor ante
rioare — pornește favorit. Numai așa 
a putut pierde Știința Cluj cu 43—0 !

Există și reversul acestor „calcule**.  
Uneori, adversarul nu este prețuit la 
valoarea lui și la adăpostul unui anu
mit număr de puncte realizate în pri
ma parte a meciului, unele echipe slă
besc ritmul de joc, nu mai insistă în 
folosirea întregii capacității și a între
gii valori a tuturor compartimentelor. 
Și atunci... pierd, sau — în cel mai 
bun caz — se trezesc egalate cînd nici 
nu credeau, așa cum s-a înlîmplat du
minică la meciul Progresul — Rulmen
tul Bîrlad.

După cinci etape s-ar cuveni, desi
gur, și un prim răspuns la întrebarea 
referitoare la progresele făcute pentru 
promovarea jocului deschis, la mînă. 
Răspunsul a fost timid. Steaua, Dina
mo, Grivița etc. au făcut uneori o 
adevărată demonstrație de joc modern. 
Dar — să o spunem fără ocol — au 
făcut-o în compania unor echipe mult 
mai .slabe sau „timorate**  de renu- 
mele jucătorilor care alcătuiesc liniile 
de treisferturi ale echipelor fruntașe.

în celelalte partide, absolut toate for
mațiile au încercat să joace la mînă 
doar 5—10 minute, uneori nici atît, 
și apoi s-au grăbit să se retragă în 
apărare, să prefere jocul închis, mai 
puțin spectaculos, dar „mai sigur**.  Nu 
este acesta un punct de vedere care 
ar trebui dezbătut foarte serios de 
tehnicienii noștri nu numai în... tri
bune, ci și în ședințele colegiului de 
antrenori ? Actualitatea unor măsuri 
mai profunde, mai hotărîte în această 
direcție este reclamata și de noile mo
dificări ale regulamentului de joc. Și, 
în plus, de viitoarele întîlniri interna
ționale pe care rugbiștii noștri le vor 
susține în acest an. Cele 12 echipe din 
categoria A au dovedit deseori că au 
reale posibilități de progres și în a- 
ceastă direcție, că pot obține rezultate 
cit mai bune. Rezultate pe care aștep
tăm să le consemnăm în etapele vi
itoare ale campionatului republican.

DAN GÎRLEȘTEANU
CLASAMENT

1. Grivița Roșie
2. Steaua
3. Dinamo
4. Progresul
5. Constructorul
6. CSMS Iași
7. Știința Cluj
8. Rulmentul Bîrlad
9. Gloria

10. Știința Timișoara
11. Știința Petroșeni
12. Ancora Galați

5500 100:24 15
5410 93:18 14
5410 89:15 14
5320 35:18 13
5311 41:28 12
5212 18:24 10
5203 27:86 9
5023 15:32 7
5 0 2 3 26:53 7
5104 24:59 7
5014 6:26 6
5 0 1 4 27:78 S

19, va avea loc la@ Mîine. de Ia o^a 
sediul Consiliului orășenesc UCFS București 
ședința de analiză a arbitrajelor prestate 
în cele cinci etape ale campionatului re
publican.



Un important NOTA BUNĂ ETAPEI DE SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

concurs republican 
„Cupa Steaua”

Fruntașii tirului din țara 
noastră și-au dat din nou întîl- 
nire pe standurile de tragere 
ile la poligonul Tunari, în cel 
țje-al doilea mare concurs re
publican al anului, „Cupa 
Steaua". începînd de mîine și 
pînă duminică se vor desfășura 
aci toate probele clasice de 
armă și pistoale, probe la care 
vor lua parte și componenții lo
tului olimpic. întrecerile au me
nirea să verifice actualul stadiu 
de pregătire a țintașilor, să re
comande antrenorilor pe trăgă
torii selecționabili în vederea 
formării ecbipei oare ne va re
prezenta în curînd la tradițio
nalul concurs internațional, 
'Gupa Țărilor Latine" ce se va 
desfășura la Roma. De aseme
nea, un obiectiv principal care 
va sta în fața trăgătorilor va fi 
și acela al îndeplinirii normelor 
olimpice pe anul 1964. Porțile 
lotului olimpic sînt deschise larg 
tuturor acelora oare vor obține 
haremurile fixate. Importantul 
concurs dotat cu „Cupa Steaua" 
este deci cel mai nimerit prilej 
de afirmare.

Iată programul primelor între
ceri: mîine de la ora 9: armă 
liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, seniori și senioare, tale
re aruncate din șanț manșa I și 
pistol liber, iar joi : armă calibru 
mie 3x40 focuri seniori, talere 
aruncate din șanț manșa a II-a 
și pistol viteză manșa I.

lista numerelor cupoanelor cîștigătoare 
La concursul special Pronosport din 5 aprilie 1964

Cupoanele cu numerele de mai 
jos, cîștigă :

2 AUTOTURISME „TRABANT- 
COMBI : 3.957.132 și 3.298.339

1 motocicletă „K” 175 cmc :
3.758 114

1 combină muzicală „TEȘEA 
VIOLA" (magnetofon, radio 
și pick-up) : 3.894.925

1 frigider „FRAM” : 3.151.671
2 aparate de radio „ORIZONT" : 

3.575.612 și 3.223.162
2 biciclete „DIAMANT” ; 3.582.041 

și 3.490.768
2 biciclete „ELEGANT : 3.558.875 

și 3.261.563
1 perie electrică pentru par

chet : 3.542.814
1 bicicletă de damă „CARPAȚI": 

3.404.111
1 ceas de mînă „CIMER” : 

3.051.219
1 ceas de mînă „LE JOUX“ : 

3.525.776
1 aparat de radio „CARMEN” : 

3.050.183
4 truse „WING-SUNG*  (stilou 
și creion mecanic) ; 3.949.097 ;
3 840.453 ; 3.109.385 ; 3.561.996

2 ceasornice deșteptătoare UMF: 
3.588.105 și 3.328.002

2 stilouri „BARCLAY 1805” : 
3.858.727 și 3.342.566

2 mingi fotbal : 3.594.880 și
3.208.666

>36 excursii în R.P. Bulgaria pe 
tirnp de 4 zile (cu participa
rea la meciul de fotbal ROMI- 
N1A — BULGARIA din 31 mai

KLARI TOLNAY Șl FERENC KĂLLAY 
apar in filmul

CUM STĂM, TINERE?

O producție a studioului din R. P. Ungară

IN DISTRIBUȚIE
Ștefan Bănică, Dumitru Furdui, S. Mihăilescu -Brăila —artistemerit — Titu Vedea, Ion Po- 
gonat, Mircea Dumitru. Tamara Buciuceanu- Botez, Ileana Codarcea, GTi. Dumbrăveanu, Minei 
Klepper. Radu Z. Gheorghe, Gavril Tănase.
Regia artistică : N. Al. Toscani Decorurf-costume : Teodor Constantinescu

In cronica etapei trecute a 
campionatului republican seria 
A, la lupte clasice, menționam 
faptul că sportivii celor șase e- 
chipe, care au evoluat la Bucu
rești, au furnizat meciuri atrac
tive și de un nivel tehnic mul
țumitor, că de la etapă la etapă 
se observă mai multă combati
vitate, se execută o gamă tot 
mai variată de. procedee tehnice. 
Fără să fim prea „darnici" în 
acordarea calificativelor, trebuie 
să spunem că cea de a treia e- 
ta.pă s-a ridicat la un nivel su
perior din toate punctele de ve
dere. Cele opt echipe care au 
evoluat în sala Giulești din Ca
pitală — excepție Mureșul Tg. 
Mureș care s-a prezentat slab 
—• merită, de data aceasta, ca
lificativul bine. Am urmărit, pe 
cele două saltele, întîlniri care 
au ținut permanent încordată 
atenția celor prezcnți, acțiuni 
mai clare, contraprocedee eficace 
și multe răsturnări de situații. 
Și de data aceasta însă, echi
pele Steaua și în oarecare mă
sură Dinamo (formația din 
Ștefan cel Mare a devenit de te
mut la lupte libere) au trecut 
cu ușurință de adversari. In 
schimb, între celelalte formații 
s-a dat o luptă dîrză.

Tot sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat și etapa a doua a 
campionatului republican seria 
A, la lupte clasice. La Bucu
rești au avut loc întrecerile din 
grupa a treia. In general, așa 
cum relatează și corespondenții 
noștri din țară, întîlnirile s-au 
ridicat la un bun nivel tehnic. 
De asemenea, arbitrajele au co
respuns.

După terminarea reuniunii de 
la București, am stat de vorbă 
cu cîțiva specialiști, care ne-au 
declarat următoarele: prof.
VASCUL POPOVICI — antre
norul echipei Steaua „Saltul 
calitativ pe care l-au făcut lup
tele libere se concretizează prin 
acțiunile tehnice clare pe care

Cupoanele cîștigătoare se depun 
pînă sîmbătă 18 aprilie a.c. în 
orașele de reședință regională și 
pînă vineri 17 aprilie a.c. în cele
lalte localități.

1964) : 3.541.552 ; 3.338.064 ;
3.159.803 3.291.078 ; 3.933.755 ;
3.136.074 3.206.191 ; 3.150.180 ;
3.518.717 3.965.666 ; 3.459.063 ;
3.432.280 3.487.390 ; 3.167.171
3.672.515 8.326.467 ; 3.995.478 ;
3.110.072 3.350.402 ; 3.488.623 ;
3.577.058 3.352.316 ; 3.208.661 ;
3.190.045 3.911.418 ; 3.400.496 ;
3.283.180 3.417.123 ; 3.223.217 ;
3.712.575 3.309.611 ; 3.067.290 ;
3.578.216 3.989.091 ; 3.403.698 ;
3.245.049 3.215.275 ; 3.343.579 ;
3.057.717 3.457.532 ; 3.304.338 ;
3.190.525 3.526.136 ; 3.980.506 ;
3.898.223 3.900..166 ; 3.599.553 ;
3.571.071 3.160.917 ; 3.958.863 ;
3.861.871 3.987.347 ; 3.732.712 ;
3.226.403 3.877.907 ; 3.721.173 ;
3.152.203 3.950.199 ; 3.656.708 ;
3.465.169 3.027.337 ; 3.516.682 ;
3.224.607 3.253.650 ; 3.360.588 ;
3.916.314.

• Iată programul concursului 
PRONOSPORT nr. 16 de duminică 
19 aprilie :

I. Siderurgistul — Din. Buc.
II. Crișul — Steaua

III. Rapid — Farul
IV. Progresul — U.T.A. 

le execută majoritatea luptăto
rilor. Combativitatea este rele
vată și de numărul mai mare de 
„tușuri" față de anii trecuți. Pu
tem spune că în prezent se cu
nosc procedeele de bază ale a- 
cestui sport (apărarea la pi
cioare, răsturnări cu fixarea 
brațului și coapsei „morișca", 
ducerea la parter cu fixarea unui 
picior, doborirea adversarului cu 
ridicarea de ambele coapse, iar 
la parter, răsturnările cu fixarea 
coapsei apropiate și opuse), de 
către majoritatea luptătorilor 
care activează în seria A a cam
pionatului republican. Demn de 
remarcat este și faptul că un 
număr însemnat de sportivi fo
losesc „cheile", un procedeu 
foarte complicat, ceea ce este 
o dovadă de progres, așa cum 
aminteam.

Prof. V. DONA — antrenorul 
echipei Dinamo: „Pregătirea
generală și, in special cea fi
zică le consider satisfăcătoare 
pentru etapa actuală. Se obser
vă o îmbunătățire a forței lup
tătorilor, a vitezei în execuție 
și consider că trebuie insistat 
pe creșterea rezistenței specifice 
în regim de viteză".

Profesorului D. HITRU i-am ce
rut părerea în legătură cu tac
tica folosită de luptători: „Este 
îmbucurător faptul că se folo
sesc mai des acțiunile la mar
ginea saltelei. Am observat că, 
îndeosebi, luptătorii tineri de 
la C.F.R. Timișoara. A.S.M. Lu
goj, Rapid și C.S.M. Reșița cu
nosc elementele de tactică și le 
folosesc la momentul oportun. 
Din păcate însă, luptătorii cu 
experiență mai îndelungată a- 
doptă o’ tactică pasivă, mulțu- 
mindu-se să cîștige întîlnirile 
cu un singur punct avans. In 
această situație se găsesc spor
tivii Voinic (Rapid), Gîngă, 
(A.S.M. Lugoj), David (C.F.R. 
Timișoara), Budai (Mureșul Tg. 
Mureș) ș.a.“.

1. CRISN1C — antrenor al lo-

V. Știința Cluj — Știința Tim.
VI. Steagul roșu — Petrolul

VII. Din. Bacău — Poiana Cîmp.
VIII. Ind. Sîrmei — CSM Sibiu

IX. Atalanta — Milan
X. Messina — Juventus

XI. Roma — Spăl
XII. Torino — Fiorentina

PRONBXPRES
în urma omologării con

cursului Pronoexpres nr. 15 
din 8 aprilie 1964 s-au stabilit ur
mătoarele premii :

Categoria I, 1 variantă a 
59.740 lei.

Categoria a II-a, 2 variante a 
32.359 lei.

Categoria a IlI-a, 44,1 variante 
a 1.580 lei.

Categoria a IV-a 300,3 varian
te a 298 lei.

Categoria a V-a, 840,7 variante 
a 106 lei.

Categoria a Vl-a, 4.826,3 varian
te a 25 lei.

Premiul de categoria I a reve
nit participantului Tănase Ale
xandru din București.

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
nosport. 

tului olimpic: „Olimpicii au do
vedit dinamism șl precizie în 
executarea procedeelor. Am ur
mărit in această perioadă spo
rirea numărului acțiunilor teh
nice, precum și faptul că întîlni
rile să se termine prin tuș, dar 
nu mai înainte de 6 minute. O- 
biectivul propus a fos-t atins. 
Olimpicii au ciștigat 22 de în
tîlniri prin tuș, una la puncte, 
una terminată la egalitate".

Rezultate: lupte libere: Steaua 
cu Rulmentul Brașov 16—0, cu 
C.F.R. Timișoara 15—1 și cu 
Mureșul Tg. Mureș 12—4; Rul
mentul Brașov cu C.F.R. Timi
șoara 11—5 și cu Mureșul Tg. 
Mureș 9—7. C.F.R. Timi
șoara — Mureșul Tg. Mureș 8-8. 
Dinamo cu A.S.M. Lugoj 12-4, 
cu C.S.M. Reșița 12-4 și cu 
Rapid 8—6; A.S.M. Lugoj cu 
C.S.M. Reșița 10—6 și cu 
Rapid 4—10; Rapid—C.S.M. 
Reșița 9—5.

V. GODESCU

Steagul roșu Brașov cu Pro
gresul 16—0, cu Vagonul Arad 
16—0 și cu Siderurgistul 12—4; 
Progresul cu Vagonul Arad 7—3 
și cu Siderurgistul 11—5; Va
gonul Arad—Siderurgistul 12—4.

Lupte clasice: Steaua cu 
C.F.R. Timișoara 12—4 și cu 
Rapid 12—4; Rapid—C.F.R. Ti
mișoara 13—3. Dinamo cu 
A.S.M. Lugoj 14—0 și cu Stea
gul roșu Brașov 13—3; Steagul 
roșu Brașov—A.S.M. Lugoj 
13—3. Siderurgistul Galați cu 
C.S.M. Reșița 8—6 și cu Pro
gresul 10—4; Progresul—C.S.M. 
Reșița 8—8. Unio Satu Mare cu 
Metalul București 8—4 și cu 
Chimistul Baia Mare 14—2; Me
talul—Chimistul Baia Mare 8—6.

A. VERBA, V. STEFA- 
NESCU, M. SERBANO1U 
și V. POPOVICI - coresp.

0[ IA I. E. B. S.
Pentru cuplajul de fotbal Pro

gresul — U.T.A. și Rapid — 
rarul contînd pentru câmp, ca- 
teg. A, care va avea Ioc dumi
nică 19 aprilie a.c. orele 14,45 
pe stadionul „23 August", biletele 
se pun în vînzare: începînd de 
miercuri 15 aprilie a.c. la casele 
de hilete obișnuite.

★
Casele de bilete din str. Ion 

Vidu și Agenția Pronosport vînd 
bilete și pentru gala de box 
Steaua — Metalul care va avea 
loc joi 16 aprilie a.c. orele 19 00 
In sala Floreasca.

TEATRUL MUNCITORESC 
prezintă astăzi 14 aprilie 1964

C. F. R. 
ora 19,30

premiera

In orașvrl Piatra Neam

Au început întrecerile Spartachiadeî 
republicane in aer liber

P. NEAMȚ 13 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Peste 
4 000 de spectatori au fost pre- 
zenți duminică pe stadionul din 
localitate la deschiderea acti
vității sportive în aer liber. In 
pauzele meciurilor de fotbal 
Celuloza P. Neamț—Metalul Ro
man (campionatul regional) și 
Ceahlăul P. Neamț—Chimia Fă
găraș (cat. B) a avut loc de
filarea sportivilor clubului Cea
hlăul și ai asociațiilor sportive 
din oraș, o reușită demonstrație

NAT AT IE

CAMPIONATUL CAPITALEI LA ÎNOT
Duminică, amatorii natației au 

putut urmări la bazinul acoperit 
Floreasca întrecerile de înot din 
cadrul campionatului Capitalei, 
rezervat echipelor de juniori și 
seniori. După consumarea eta
pei a doua, titlul de campioană 
a Bucureștiului pe echipe a re
venit Școlii sportive de elevi 
nr. 1, la juniori și clubului 
Steaua, la seniori. Iată cîștigă- 
torii probelor: JUNIORI — 
FETE: 100 m. liber: Cristina Ur
sa (S.S.E. II) 1:14,9; 100 m. 
spate: Eugenia Botezatu (S.S.E.
I) 1:25,5; 100 m. fluture: Monica 
Munteanu (S.S.E. I) 1:32,6; 100 
m. bras: Marina Marin (S.S.E.
II) 1:29,8; 266 m mixt indivi
dual: Mihaela Vizante (SSE 
I) 4:52,7; ștafeta 4x100 m. liber:
S.S.E. I (M. Zarchievici, R. Co- 
sevoi, E. Botezatu, M. Munteanu) 
5:38,4. BĂIEȚI: 100 m liber: An
drei Moraru (S.S.E. I) 1:09,9; 
100 m spate: Cornel Enache 
(S.S.E. II) 1:21,5; 100 m fluture: 
Constantin Georgescu (Dinamo) 
1:09,8; 100 m bras: Alexandru 
Ioniță (S.S.E. II) 1:22,2; 266 
mixt individual: Eugen Ionel 
(S.S.E. I) 4:17,1; 4x100 m liber:
S.S.E. II (R. Petrescu, P. Boboc, 
C. Enache, A. Ioniță) 5:19,0. Cla
sament: 1. S.S.E. I 304 p; 2.
S.S.E. II 263 p; 3. Rapid 100 p. 
SENIORI: fete — 100 m liber: 
Sanda Grințescu (Dinamo) 
1:17,3; 100 m bras: Anca Mărdă- 
rescu (Steaua) 1:36,7; 266 m 
mixt individual: Sanda Grințe
scu (Dinamo) 4:13,9. BĂIEȚI: 
100 m liber: Dan Demetriad (Di
namo) 1:01,1; 100 m spate: Ti- 
beriu Șerban (Dinamo) 1:07,1; 

de gimnastică la aparate a a 
piilor de la școala de 8 ani n 
8 precum și întreceri ale aitlețih 
clubului orășenesc.

Profitînd de timpul frutnoi 
duminică dimineața 15 echif 
de volei și handbal ale asoci. 
țiilor sportive Viitorul Săvineșf 
Petru Rareș și Știința și-au du 
putat întîietatea în cadrul pr 
mei etape a Spartachiadeî repi 
blicane.

V. ALBESCU

100 m fluture: Emil Voicu (D 
namo) 1:06,3; 100 m bras: Al 
xandru Smalțer (Steaua) 1:15, 
266 m mixt individual: Tiber 
Șerban (Dinamo) 3:55,7; 4xl( 
m liber: Steaua (C. Georgesc 
G. Gother, A. Smalțer, N. Căpri 
rescu) 4:13,4. Clasament: 
Steaua 123 p; 2. Dinamo 86 ț 
3. Rapid 14 p.

ACTIVITATEA LA POLO
In etapa a Ill-a a campioni 

tului Capitalei rezervat echipei 
de juniori, s-au înregistrat r 
zultatele : S.S.E. II — ȘtHn 
14—0; Rapid — Steaua 4— 
Progresul — S.S.E. I 7— 
C.S.Ș. — Dinamo 7—6. Clas 
ment seria I:

La sfîrșitul turului campion 
tului Capitalei la seniori clas 
mentul se prezintă astfel i

1. Progresul 3 3 0 0 ÎS: 3
1. S.S.E. I 3 3 0 0 17: 2
3. C.S.Ș. 2 10 1 7:11
4. Dinamo 3 0 0 3 12:23

SERIA A U-A
I. S.S.E. n : i a i n: t
2. Rapid 3111 10:12
3. Steaua 3 111 10:10
4. Știința 3 0 3 3 3:30

La copii, în ultima etapă
campionatului Capitalei rezult
tele au fost următoarele: E
namo — Progresul 6—1; S.S.
I — S.S.E. II 7—0; Steaua ■
C.S.S. 4—1. C*

1. Rapid 5 4 0 1 27:11
2. Selecționata juniori 5 4 0 1 20:17
3. Dinamo 5 2 1 2 22:17
4. Steaua 5 2 0 3 20:13
5. Progresul ___ _ 5 113 13:20
6. Știința ' 5 0 0 5 0:25

G. CIORANU — cores

„N-AVEM

CENTRU

ÎNAINTAȘ"

comedie in 3 acte 

de NICUȚĂ TĂNASE



ATLETISM

Multe promisiuni după concursul de primăvară al atleților juniori
este de vreo 6 metri, la un altul, cu 
masă ntare, cum este Drăgulescu, di
ferența este aproximativ de 4 tu

receptiv, 
rapid a 
de „ma-

PE DRUMUL RECORDULUI 
MONDIAL

In prima etapă a returului
Reluarea campionatelor categoriei A 

la handbal s-a făcut în mijlocul unui 
viu interes din partea echipelor ca și 
a spectatorilor. Aproape toate partidele 
au fost viu disputate, iar unele dintre 
ele s-au ridicat la un bun nivel teh
nic. spre satisfacția 
spectatori. In această 
cuvin citate meciurile Știința Tg. 
Mureș —- CSM Reșița, Tractorul 
— Steaua, Știința Timișoara — Știința 
Petroșeni, Știința Galați — CSMS Iași, 
Dinamo București — Dinamo Bacău ta 
băieți, Rapid — SSE Ploiești, Știința 
Cluj — Mureșul Tg. Mureș la fete. In 
general — și acest lucru sperăm să-l 
consemnăm și la etapele următoare — 
s-a jucat destul de curat, echipele fiind 
preocupate în mare măsură de desfă
șurarea unui joc bun sub toate rapor
turile.

Rezultatele sint, în majoritate, cele 
scontate. Totuși se poate vorbi de 
unele surprize, care — în ultimă ana
liză — sînt explicate de pregătirea e- 
chipelor, de comportarea lor în aceste 
jocuri. Astfel, în campionatul masculin 
cea mai bună performanță a realizat-o 
Rapid București: o prețioasă victorie 
în deplasare, la Ploiești, în dauna uneia 
din bunele formații ale categoriei A, 
Rafinăria Tcleajen (cu acest succes, 
Rapid a înscris scorul de 3—0 în tri
pla întrecere cu echipele din regiunea 
Ploiești: la handbal masculin și fe
minin și la... fotbal). Pentru giuleșteni, 
cele 2 puncte — cucerite la capătul 
unei dispute în care și-au impus jo
cul — Înseamnă șanse in plus în lupta 
pentru evitarea retrogradării. Pe ace
eași linie se situează și victoria echipei 
SSE (fost Banatul) Timișoara, asupra 
liderului Știința Timișoara, precum și 
succesul net obținut de Electromagne
tica în meciul cu CSM Sibiu. Alături 
de aceste echipe însă merită să fie 
consemnate și altele, deși unele au fost 
învinse duminică. Este vorba de Dinamo 
Bacău (care se prezintă mult schim
bată în bine față de comportarea din 
toamnă) ; CSM Reșița și Dinamo Bra
șov (în revenire de formă, au obținut 
victorii meritate în deplasare); Știința 
Galați, Știința Petroșeni și Voința Si
ghișoara la băieți; SSE Ploiești (omo
genă, dar cu prea puțin curaj în arun
cările la poartă); CSM Sibiu (bună In 
atac, dar încă vulnerabilă în apărare); 
Progresul (în revenire, a „ciupit" un

toamna anului 1962, antrenorul Al. 
Stoenescu îi prevede un viitor stră
lucit: „Chiar în acest an, sint con
vins, el va alerga 10,6 sec. și 21,7 sec 
Ambele rezultate sint superioare actua
lelor recorduri republicane de juniori. 
Și de la Victor Raic^ — junior mai 
vechi — aștept un rezultat bun pe 
400 m. Deocamdată, în prima cursă 
a anului el a realizat cea mai bună 
performantă a sa: 50,8 sec. Restul va 
veni eurind 1“

punct bun la Sighișoara, în fața unei 
echipe remaniate, dar cu potențial men
ținut — Voința).

In clasamente s-au produs puține 
schimbări (ele rezultă din compararea 
locurilor ocupate înainte și după acea
stă primă etapă) și în orice caz nu a- 
fectează primele locuri. Steaua. Dinamo 
București, Știința Timișoara și Voința 
Sighișoara (m), Rapid București, Ști
ința și SSE Timișoara continuă să do
mine cele patru serii.

numeroșilor 
privință seUn alt tînăr, la fel de talentat, la 

fel de valoros, este și alergătorul 
peste garduri Viorel Suciu. La recen
tul concurs, atletul ieșean a obținut 
două victorii. In condiții destul de 
grele, din cauza pistei muiate de 
ploaie și a vîntului potrivnic, Suciu 
a realizat pe 110 mg (91,4 cm) un re
zultat foarte promițător: 14,0 sec., la 
numai 0,1 sec. de recordul republican 
și la 02 sec. de recordul mondial de 
juniori. La fel de bună este și per
formanța de 39,3 sec. pe care Suciu 
a înregistrat-o in proba de 300 mg.

Antrenorul Gheorghe Teștt se arăta 
foarte mulțumit de prima evoluție din 
acest an a elevului său. „Viorel, stu
dent integralist în primul an al Facul
tății de industrie ușoară, la Politehni
că, s-a pregătit cu toată seriozitatea în 
lunile de iarnă. EI a reușit să îmbine 
în mod armonios Învățătura cu an
trenamentul. Vă pot spune chiar că. 
pînă acum, n-a lipsit niciodată de la 
un antrenament. Pentru acest an ne-am 
propus să devină și el recordman mon
dial de juniori pe 110 mg, cu 13.5— 
13,0 sec., și să intre în echipa repre
zentativă a țării, la 400 m garduri, 
pentru Jocurile Balcanice de la Bucu
rești. Am convingerea că Viorel Su
ciu va ajunge o mîndrie a atletis
mului nostru. Veți vedea chiar de la 
viitoarele concursuri..."

(Urmare din pag. 1) 
catarului de ciocan. Din ziua aceea 
a rămas devotat atletismului, cum s« 
spune, cu trup și suflet.

Elev cuminte, modest, 
harnic, Costache a deslușit 
tît de complicatele probleme
tematică" ale aruncării ciocanului. 
Căci această probă este foarte pre 
tenlioasă. Ea cere forță, multă forță, 
viteză, foarte multă viteză, îndemî- 
nare, o mare masă musculară. Am lu 
crat cu Costaclie cu toată plăcerea. 
La început am avut oarecari greutăți 
pentru că, deși era destul de „legat" 
pentru virsta lui, era totuși prea 
„subțire" pentru aruncarea ctocanu 
lui. Am găsit insă în antrenorul de 
haltere Dociuiescu un colaborator a- 
propiat, care m-a ajutat foarte mult 
in dezvoltarea lui Costache. Gică a 
ridicat mii de kilograme pentru forti
ficare. Ideea de bază a fost dezvolta 
rea calității tarță-viteză, acordînd toată 
atenția formării masei musculare și 
nu dezvoltării propriu-zise a forței. 
Anul acesta, de pildă, a executat zeci 
de ridicări cu haltera de 60—70 kg 
în viteză, dar cu un travaliu ca pen
tru... 100 de kilograme.

In ceea ce privește tehnica, am sa
tisfacția să constat că 2_ 1__ '... __
află pe drumul cel mai bun... Avind 
o excelentă 
Iară, el și-a însușit un stil propriu, 
o combinație ■ ~

Rezultatele 
rioar" desfășurate 
început să se vadă. Dar obiectivul nr. 
1 al acestui sezon, pentru Gheorghe 
Costache, este prima ediție a campio
natelor europene de juniori de la Var
șovia. Dar cum în Polonia se va a- 
ninca cu ciocanul de seniori (7.257 
kg), peste cîtva timp va trebui să 
se înceapă antrenamentele cu acest 
ciocan".

IA ■ legătură cu recordurile lui Cos- 
fache o serie de cititori ne-au întrebat 
care este diferența, în metri, între 
un rezultat obținut cu un ciocan de 
6 kg și un altul realizat cu un ciocan 
de seniori. După părerea specialiștilor 
această diferență este de 4 sau 6 
metri. La tm aruncător — tip de vi
teză — cum este Coetache, diferența

Răsfoind foile de concurs

DIN A PATRA ÎNCERCARE...
Două recorduri de juniori „mici", 

la înălțime și la prăjină, au fost se
rios amenințate în acest concurs. 
Șerban loan, după ce a trecut foatie 
ușor la 1,86 m, a cerut să i se ridice 
ștacheta la 1,92 m. A avut două în
cercări destul de bune, dar — din 
păcate 
a patra săritură. înseamnă că poatel 
La fel s-au petrecut faptele și cu So
rin Miarian (născut 1949, elev frun
taș în clasa a IX-a la Șc. medie 35 
București) El a trecut, din a patra 
încercare, peste ștacheta ridicată la 
3,65 m.

destul de bune, dar — din 
— ratate. A trecut insă la

Costache se

coordonare neuro-muscu-

între Csermak și Rut. 
muncii foarte se- 

pînă acum au și

IN PRIMUL AN...

...de activitate în rîndurile juniorilor 
„mari", o serie de atleți au atras a- 
tenția asupra rezultatelor. Gabriela 
Radulescu a sărit 5,71 m Ia lungime; 
Anemarie Vitalios, din Brașov, și-a 
realizat recordul personal pe 80 mg. 
cu 11,8 sec., iar Petre Ciobanu a cîș- 
tigat cu autoritate ambele probe de 
viteză (11,0 pe 100 m și 22,4 sec. pe 
200 m), arătînd frumoase calități. Lui 
Ciobanu, care

GABRIELA RADULESCU

s-a făcut remarcat în
cros a jun lorilor 

efectuat o

P. GAȚU

Probele de sîmbătă : JUNIORI I : 
100 m : 1. P. Ciobanu (Din. B.) 11,0 ; 2. 
C. Iordan (CSS B.) 11,2 ; 3. C. Grigorescu 
(Din. B.) 11.3; 4. I. Moldoveanu (SSE 2 
B.) J1.4 ; 5. L. Levonian (SSE C-ța) 11,4 ; 
6. P. Mareu (Met. B.) 11,4 ; 400 m : 1. 
V. Raica (Din. B.) 50,8 ; 2. I. Diaconu 
(SSE Reșița) 51,3 ; 3. A. Deac (Crișul 
Or.) 51,9 ; 1.500 m : 1. A. Vlădoianu (Șt. 
B.) 4:15,0 ; 2. Al. Dîndăreanu (Met. B.) 
4:16,0 ; 3. M. Chițu (Met. B.) 4:16,6 ;
110 mg : 1. V. Suciu (Penicilina Iași) 14,0 ; 
2. T. Salomon (Penicilina Iași) 14,6 ; 3. 
N. Humis (SSE C-ța) 14,8 ; 4. M. Dlncă 
(Peir. Pi.) 14,9 ; 5. M. David (SSE Br.) 
15.0 ; 6. VI. Moraru (SSE 2 B.) 15.0 ; 
l.soo m obst. ; 1. V. Pătrășcanu (SSE 
Viit.) 4:37,0; 2. V. Dumitru (Șc. Sp. 
UCFS Roman) 4:37,6 ; 3. N. Petică (SSE 
Reșița) 4:40,2 ; 4. Gh. Cetan (Luc. Br.) 
4:41,2 ; 5. T. Pricop (Din. Br.) 4:41,8 ; 
10 km marș : 1. D. Bogdan (Din. B) 
50:19,4 ; 2. V. Ilie (Met. B.) 50:32,0 ; 3. N. 
Brînzan (Met. B.) 53:27.0 ; 4. I. Constan
tin (Olimp. B) 55:22,0 ; 5. N. Breazu 
(Met. B.) 55:37,0 ; 6. V. Atanasiu (SSE 1 
B.) 55:43,0 ; lungime : 1. V. Sărucan (CSM 
Cluj) 6,39 ; 2. D. Bădini (Șt. B.) 6,77 ; 3. 
P. Mareu (Met. B) 6,58 ; prăjină : 1. D. 
Piștalu (SSE 2 B.) 4,10 ; 2. M. Dumitru

1,52; 2. M. Mărglneanu
— 4. J. Batea (Luc. Br.)

Balea (Steaua) 
(CSS B) 1,52 ; 3 
și C. Toma (SSE Or.) 1,48 ; 5. M. Oprescu 
(SSE 2 B.) 1.40 ; 6 R. Radosov (SSE Reș.) 
1,40 : greutate : 1. L. Oros (SSE Br.) 
12,69 ; 2. El. Lefter (Sper. Gl.) 11,36 ; 3. 
L. Doți (Șt. B.) 10,72 ; 4. C. Stan (Voin
ța B.) 10,56 ; sulița : 1. M. Peneș (CSS 
B.) 45,79 ; 2. El. Neacșu (Șc. Sp. UCFS 
C-lung) 44,75 ; 3. M. Ciurea 36,54 ; 4. R. 
Ostriceanu (Suceava) 35,93 ; 5. L. Doți 
35,05.

Probele de duminică : JUNIORI I : 
200 m : 1. P. Ciobanu 22,4 ; 2. V. Raica 
22,8 ; 3. A. Deac 22,9 ; 4. L. Levonian 23,0; 
800 m : 1. C. Mășulescu (CSO Cv.) 2:00.0 ; 
2. A. Vlădoianu 2:02,8; 3 — 4. FI. Săvu- 
lescu (SSE2 B.) și A. Domoeoș (Din. Br) 
2:03,5; 3 000 m: 1. V. Pătrășcanu 9:13.4; 
2. c. Stol (St. r. Br.) 9:16,2 ; 3. Al. Dîn
dăreanu 9:16,6 ; 300 mg : 1. V. Sueiu 
39.3 ; 2. T. Salomon 41.4 ; 3. C. Grangure 
(Șt. Tim.) 41.4 ; 4. I. Gherghe (SSE Viit.) 
41,5 ; înălțime : 1. C. Szasz (Crișul Or.) 
1.80; 2. A. Dincă (SSE 2 B.) 1,80; 3. Gh. 
Vanghelescu (CSS B.) 1,80 ; 4. M. Savilo 
(CSS B.) 1,80 ; triplu : 1. V. Dumitrescu 
(Ol. B.) 14,66 ; 2. Gr. Răuț (SSE Viit.) 
14,10 ; 3. VI. Tănase (SSE 1 B.) 13.97 ; 
greutate : Luchian (SSE C-ța)

Campioana de
„mici", Elisabeta Baciu a 
singură „încercare" de doborîre a re
cordului la 500 m. S-a apropiat la
0,6 sec. de acest record pe care, cu
siguranță, îl va corecta la prima oca
zie.

LA ÎNĂLȚIME, JUNIORII 
„MICI" AU--------------- --- ------
Anul acesta 

11-a n-au mai 
cum, lă probe 
că, la vîrsta de 15—16 ani, ceea ce 
interesează în primul rînd este pregă
tirea fizică multilaterală și dezvolta
rea armonioasă a acestor tinere spe
ranțe ale atletismului nostru, în pro
gramul întrecerilor au figurat probe 
combinate (triatlon și tetratlon). In’ 
cadrul acestora, unii juniori au rea
lizat rezultate superioare celor obți
nute de cei „mari". Ileana Benczedi 
a sărit, la Înălțime, 1,53 m —record 
personal — cu un cm mai mult decît 
junioarele din cat. I, iar la băieți, la 
fel, Șerban loan — 1,86 m, primii 
patru clasați la juniori „mari" — 1,80 
m 1

Este vorba de talentul viguros al 
celor mai mici, dar, în același timp, 
și de rezultatele nesatisfăcătoare 
juniorilor din categ. 1.

CLASAMENTELE

MASCULIN, SERIA I

1. Steaua Buc. (1) 8 7 0 1 129: 65 14
2. Dinamo Buc. (2) 8 7 0 1 120: 77 14
3. Știința Gl. (4) 8 5 0 3 99:132 10
4. Dinamo Bacău (3) 8 4 0 4 77: 80 8
5. Tractorul Br (5) 8 3 0 5 99:127 8
6. Raf. Teleajen (6) 8 2 1 5 100:105 S
7. Rapid Buc. (7) 8 2 1 5 98:105 5
8. CSMS Iași (8) 8 1 0 7 74:105 2

SERIA A

1. Știința Timiș (1)

II A

8 5 2 1 144:194 12
2. Voința Sighiș. (2) 8 5 1 2 141:136 n
3. Știința Tg. M. (3) 8 4 1 3 135:138 9
4. Voința Sibiu (6) 8 3 1 4 98:106 7
5. Tehnometal Tim. (4) 8 3 1 4 90-102 7
». CSM Beșlta (7) 8 3 1 4 109:130 7
7. Știința Petr. (5) 8 3 0 5 138:138 8
8. Dinamo Brașov (8) 8 2 I 5 71: 78 5

FEMININ, SERIA

1. Rapid Buc. (1) 8

1

8

[

0 0 119: 45 18
2. Știința Buc. (3) 8 6 0 2 81: 30 12
3. SSE Ploiești (2) 8 5 1 2 53: 57 11
4r Confecția Buc. (8) 8 3 0 5 63: 71 s
5. Tractorul Bv. (4) 8 3 0 5 52: 67 8
6. Progresul Buc. (5) 8 2 2 4 55: 74 t
7. Voința Sighiș. p) 8 1 2 5 45: 71 4
8. Rulmentul Bv. (8) 8 1 1 6 47:103 3

SERIA A

1. Știința Timiș. (I)

n-A

8 6 0 2 89:59 12
2. SSE Timiș. (2) 8 8 0 2 83:66 12
3. Știința Cluj (5) 8 4 1 3 74:73 «
4. Mureșul Tg. M. (3) 8 4 0 4 75 63 1
5. CSM Sibiu (4) 8 4 0 4 65:66 t
6. Constr. Timiș. (6) 8 4 0 4 83:68 »
7. Electromagn. (8) 8 2 0 6 49:76 4
8. SSE Petroșeni (7) 8 1 I 6 43.83 3

FOST MAI BUNI
juniorii de categoria a 
participat ca pînă a- 
individuale. Și, pentru

FAZA INTERREGIONALA A CAMPIONATULUI DE CALIFICARE
Campionatul de calificare își va con

tinua desfășurarea cu faza interregio-
Flacăra Satu Mare, Record Mediaș— 
Ind. Linei Timișoara, Locomotiva Te- 

nală. Primele jocuri se vor disputa la ’lI? G.S.S. Cluj, Textila Buliuși S.5.E.

Cauciucul Onești—Vic- 
Portul Constanța—Pe- 
Constnictorul Brăila—- 

Știința Craiova—Stmin-

18 și 19 aprilie, după următorul pro
gram :

MASCULIN : 
toria Suceava, 
trolul Ploiești, 
Moldova Iași,
gul Călărași, Minerul Baia Mare—IRTA 
Oradea, Voința Tg. Mureș—Mecanica 
Timișoara, Știința Cluj—Unirea Sebeș, 
Știința București—Știința Slatina.

FEMININ : Știința Galați—C.P.B. 
București, Spartac ' Constanța—Știința 
Drăgășani, Inst. Politehnio Iași—Șc. 
pedagogică Suceava, Confecția Călă
rași—Voința Craiova, Favorit Oradea—

Buzău.
Jocurile 

eliminatoriu (primul sîmbătă, al doilea 
duminică dimineață). în caz de e 
late la 
nu se 
doilea 
echipe 
în ordine — de următoarele criterii • 
a) diferența dintre golurile marcate ți 
cele primite ; b) coeficientul rezultat 
din împărțirea golurilor marcate Ia 
cele primite în fiecare meci în parte ; 
c) echipa cea mai tînără (calculul se 
va face în ani, luni și zile).

se vor disputa tnr-retur

egali- 
victorii după cele două partide 
vor acorda prelungiri (Ia al 
joc) ; calificarea uneia dinlro 
se va face ținîndu-se senina —

1500 m. Iâ-Studentul bucureștean Andrei Vlădoianu a câștigat proba de
tă-1 concurînd și în cursa de 800 m.

16,05 ; 2. V. Făcălău (CSM 
3. M. Vizitiu (SSE 1 B.)
1. S. Cătăneanu (Șt. B.) 57,68 ; 2. T. Achi- 
ței (SSE 2 B.) 53,42 ; 3. A. Rapas (CSS 
B) 53.15 ; 4 X 400 m : 1. SSE Viitorul Buc. 
3:33,8 ; 2. SSE Reșița 3:35,4 ; 3. Banalul 
Timișoara 3:37,6.

JUNIOARE I : 200 m : 1. V. Tocilă 
26,4 ; 2. G. Moga 26,6 ; 3. V. Măfcuiescu 
27.0 ; 800 m . 1. Ivi. Nicoară 2.27,9 ; 2. G. 
Moldovah 2:28,6: 3. M. Bacsi 2:29 5 ;
80 mg - 1. A. Vitalios (Luc. Br.) 11,8 ;
2. M. Costin (Crișul Or.) 12,2 ; 3. El. Vast 
(Banat. Tim.) 12,5 ; 4. D. Solea (SSE 1 B) 
12,6 ; 5. P. Mărgăritescu (SSE C-ta) 12,5 ; 
lungime : 1. G. Radulescu (CSS B.) 5,71 ; 
2. M. Bolea (Din. B.) 5,43 ; 3. I. Caragea 
(CSS B.) 5,37 ; disc : 1. El. Prodan (Voin
ța B.) 39,74 ; 2. L. Oros 39,40 ; 3. R. Moșiu 
(Ban. Tim.) 39,34 ; 4 X M0 m : 1. CSS 
Buc. 51,0 ; 2. Dinamo Buc. 51,7 ; 3. Lu
ceafărul Brașov 52A

(Rapid B.) 3,80 ; 3. G. Oprișescu (CSS B.) 
3,70 ; disc ; 1. I. Naghi (Mureșul T. M.) 
54,05 ; 2. I. Pantici (Crișul Or.) 50,26 ; 
3 S. Hodoș (CSS B.) 44,96 ; 4. A. Naghi 
(SSE Or.) 44.5» ; Ciocan; 1. Gh. Costa- 
che (CSS B.) 66,12 m — NOU RECORD 
MONDIAL DE JUNIORI ; 2. V. Tibulschi 
(Șc. Sp. UCFS C-lung) 60,65 ; 3. I. Chi- 
rilă (SSE 1 B.) 51,55 ; 4. M. Oroveanu 
(CSS B.) 51,53 ; 4 X 100 m '■ 1. Dinamo 
Buc. 43.6 ; 2. SSE 2 Buc. 44,6 ; 3. Farul 
C-ța 45,2 ; 4. Metalul Buc. și CSS Buc. 
45,5.

JUNIOARE I : 100 m ; 1. V. Tocilă
(Prog. B.) 12,9 ; 2. G. Moga (Șc. Sp. 
UCFS C-lung) 13,1 ; 3. V. Mărculescu 
(Din. B.) 13,3 ; 4. M. Tirfiu (CSS Cluj) 
13,3 ; 5. M. Ijac (CSS B) 13,4 ; 400 m : 
1. M. Nicoarâ (Rapid B.) 61,0 ; 2. Gh. 
Moldovan (Mureș. T. M.) 62,3 ; 3. M. 
Bacsi (SSE Or.) 62.6 ; 4. M. Filip (Șc. 
Sp. UCFS Roman) 62,9 ; înălțime : 1. N.

Mediaș) 14.32 ;
14,10 ; sultțd :

. Rapas (CSâ 
: Viitorul Buc.

Circuitul regiunii Ploiești”
Calcișcă (Dinamo), Gh. Suciu (Tor
pedo Brașov) ș. a. După consumarea 
celor trei etape, înscrise în itinerarul 
celei de a VIII-a ediții a „Turului ci
clist al regiunii Ploiești", clasamentele 
generale arată astfel :

Individual: 1. Gh. Calcișcă (Dinamo) 
8 h.00:49; 2. Simion Ariton (Voința 
București); 3. Gh. Suciu (Torpedo 
Brașov); 4. C. Ciocan (Dinamo); 5. 
Gh. Bădără (Dinamo); 6. Ion Cosma 
(Dinamo); 7. N. Ciumeti (Dinamo);
8. Eugen Bărbulescu (Dinamo) — toți 
în același timp cu învingătorul (I); 9. 
Gh. Moldoveanu (Voința Ploiești) 8 h. 
01 :02; 10. Fr. Ghera 
cdași timp.

Echipe: 1. Dinamo 
44:37; 2. Combinata
24 h.46:19; 3. Voința 
46:26; 4. Voința București 24 h.50:35; 
5. Steaua 24 h.56:04; 6. Dinamo II
25 h.07:42; 7. Petrolul Ploiești 25 h. 
51:04; 8. Voința Ploiești 11 25 h.51:04;
9. Voința Cluj 25 h.58:07; 10. Voința 
Brăila 26 h.35:13.

PLOIEȘTI 12 (prin telefon). — 
Sîmbătă s-a desfășurat cea de a doua 
etapă a «Circuitului ciclist al regiunii 
Ploiești". Prima semietapă a avut loc 
pe distanța Ploiești-Cimpina-Sinaia- 
Cîmpina (93 km). La sprintul final a 
învins tînărul ciclist C. Ciocan (Di
namo) care a realizat timpul de 2h. 
45:47. In același timp cu el au so
sit și alergătorii V. lordache (Voința 
București), Gh. Calcișcă (Dinamo). T. 
Vass (Voința Cluj), N. Ciumeti (Di
namo), P. Dulu (Dinamo), Gh. Bă- 
dără (Dinamo), Fr. Ghera (Steaua) 
și alții. După un scurt răgaz s-a dat 
startul în cea de a ILa semietapă care 
s-a desfășurat contraeronometru pe 
echipe (30 km) și a fost cîștigată de 
formația Dinamo I cu timpul de 42:10, 
urmată de Steaua (42:43), Voința 
București (43:12) etc. Duminică a a- 
vut loc cea de a IILa etapă — ul
tima — pe ruta Ploiești—Tîrgoviște— 
Moroni—Ploiești (110 km). Primul 
clasat în această etapă a fost Ion 
Cosma (Dinamo) cu timpul de 2 h. 
50:55. In același timp au mai sosit 
Simion Ariton (Voința București), 
Gh. Moldoveanu (Voința Ploiești), Gh.

(Steaua) — a-

București 24 h. 
Dinamo-Torpedo 

Ploiești 24 h.

M. POPESCU - coresp.

• într-un dublu meci pentru desem
narea campioanei regiunii Brașov : 
Record Mediaș—Partizanul roșu Bra
șov 13—8 (5—4) și 6—8 (5—5). La 
campionatul de calificare va participa 
Record.

Știri, rezultate
• Etapa a doua a fazei interregio

nale a campionatului republican de 
juniori se va desfășura la 19 apri
lie, după următorul program : JU
NIORI : SSE Constanța — SSE Tgl 
Mureș, CSM Reșița — Raf. Telea- 
jen, SSE nr. 2 Buc. — SSE Cluj. SSE 
Petroșeni — SSE Timișoara; JUNI
OARE: SSE Constanța — SSE Cra
iova, SSE Cluj—Locomotiva Teiuș, 
Mureșul Tg. Mureș — SSE Timișoa
ra, Victoria Oltenița — SSE Ploieștii

• „Cupa Dinamo”, disputată la 
sfîrșitul săptămînii trecute, a dat 
următoarele rezultate : Dinamo Buci
— CSMS 17—8 (10—5), Dinamo Ba
cău — Rapid 14—8 (10—5), Rapid
— CSMS 15—10 (5—5), Dinamo Buci
— Dinamo Bacău 16—13 (5—6). Cîștiî 
gătoarea competiției : Dinamo BucvA 
rești.
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După victoria C.S.M. Cluj în „C.C.E.“, la Budapesta, Pregătirile atleților italieni pentru J. O.

^Trofeul se află
Splendidul succes repurtat de spor

tivii romîni în fața celor maghiari, la 
tenis de masă, nu și-a stins încă e- 
courile. Imagini semnificative din pa
sionanta confruntare, C.S.M. Cluj— 
Vasutepitok Budapesta, urmăresc și a- 
bum pe cei care au asistat la finala 
celei de a patra ediții masculine a 
.CCE“.
' ...Mai rămăseseră doar trei ore pînă 
la începerea meciului, cînd portarul 
hotelului „Ifjusag" a înmînat băieți
lor noștri o telegramă: „Luptă, 
luptă R. P. R. 1“ Iscălea sec
ția de tenis de masă Progresul Bucu
rești. Apoi, la Sportcsarnock, cu cîteva 
minute înaintea primului schimb de 
mingi, se primea o alta telegramă, 
prin care sportivii asociației Rapid 
Cluj urau mult succes colegilor lor de 
la CSM. In acest timp, în sală, ,,ga- 
leria“ budapestană își începea susținu
tul recital, dar avea serios de furcă 
cu micul și înflăcăratul grup de tu
riști romîni care nu și-a menajat for
țele de-a lungul celor 175 de minute 
ale întrecerilor. Aceste încurajări so
site de acasă, ca și cele de la fața 
locului, au dat un și mai mare avînt 
reprezentanților noștri în drumul lor 
spre cucerirea PENTRU A DOUA 
OARĂ a trofeului „CCE“ în fața cîști- 
gătorilor ediției anterioare.

...Sala părea, aproape tot timpul, 
răscolită de valurile entuziasmului 
sau ale dezamăgirii. Domnea o „tem
peratură* * ridicată. La o asemenea 
tensiune este greu să stai liniștit în 
tribună, dar să mai și cîștigi în fața 
unui adversar valoros și deosebit de 
tenace, la un sport care solicită din 
partea competitorilor o mare cantitate 
de energie nervoasă. Și totuși „trioul" 
țomfa — Giurgiucă, Reti, Negulescu 
— a dat dovadă de mult calm, și-a 
mobilizat forțele și, depășind momen
tele critice, a triumfat. Puține echipe 
masculine de pe continent se pot mîn- 
dri cu performanța de a învinge la 
Budapesta o formație dirijată de fostul 
campion european .Zoltan Berczik.

Olimpice de la Innsbruck, și-au găsit 
moartea, acoperiți de o avalanșă. în 
timp ce lucrau la turnarea unui film 
documentar în apropiere de localitatea 
Samedan (Elveția).

• La Soci a început cursa de 5 
etape pentru selecționarea echipei de 
ciclism a U.R.S.S. care va participa 
la cea de-a 17-a ediție a „Cursei Pă
cii" Varșovia—Berlin—Praga. Prima 
etapă disputată in circuit a fost ciș- 
tigaiă de Anatoli Cerepovici in 
3h 20:02,0. Pe locurile următoare s-au 
clasat tinerii cicliști Kalin Koh — la 
15 sec. și Adolf turtii la 30 see. Din 
lot mai fac parte Viktor Kapitonov, 
campion olimpic la Roma, Ants Via- 
raoas, Serghei Korf, Mihail Kurbatov, 
Boris Ivanov și alții. Antrenor este 
fostul internațional Viktor Verșinin.

Hotărîtoare pentru configurația sco
pului (care, trebuie s-o spunem, putea 
deveni mai categoric în favoarea noa
stră dacă Radu Negulescu ar fi fost 
mai decis în finaîuri) au fost: startul 
puternic (prin Giurgiucă șî Reti: 2—0) 
și, în special, finișul irezistibil al a- 
celorași doi jucători romîni. Ne aflam 
ta situația de 4—3 pentru Vasutepitok 
și la masă urmau să-și măsoare for
țele Berczik și Giurgiucă. Spre uimi
rea celor 2000 de spectatori din capi
tala R. P. Ungare, tînărul Giurgiucă 
a pornit vijelios chiar de la prima

FOTBAL PE GLOB
ETAPA INCOMPLETA TN BULGARIA

SOFIA 13 (prin telefon de la cores
pondentul nostru, Toma Hristov). — 
Sîmbătă și duminică în mai multe ora
șe din Bulgaria s-au desfășurat jocuri 
din etapa a 21-a a campionatului bul
gar. Pe stadionul „Vasil Levski" 
s-au întîlnit Levski și Lokomotiv 
Sofia, primele clasate în prezent. Der
biul acesta s-a încheiat cu un rezultat 
nedecis: 1—1, prin golurile înscrise de 
lordanov pentru Levski și Debîrski 
(Lokomotiv). Surprinzător poate fi 
considerat scorul de 3—1 cu care Mla
da Gvardia a dispus de Ț.S.K.A. Cer- 
yeno Zname. Alte rezultate! Marek — 
Gerno More 2—1, Botev — Lokomotiv 
Plovdiv 3—2, Spartak Varna — Spar
tak Sofia 1—4. In clasament: Levski 
28 p, Lokomotiv Sofia 27 p, Slavia și 
Dunav cite 24 p etc.

Duminica viitoare este programată o 
nouă etapă, urmînd ca după aceasta 
campionatul să fie întrerupt în vederea 
pregătirilor echipei reprezentative olim
pice pentru meciul de la 3 mai cu 
selecționata olimpică a R. P. Romîne.

CAMPIONATUL FRANCEZ
în sfîrșit, după mai multe înfrîngeri, 

St. Etienne a reușit duminică să obțină 
o victorie : 1—0 cu Rouen. Reims a ob
ținut o victorie prețioasă la Strasbourg 
iar Lyon, una din fruntașele clasamen
tului, a cîștigat cu 1—0 la Valencien
nes. Celelalte rezultate : Nice — Bor
deaux 2—0, Rennes — Lens 0—0, An
gers — Racing 4—3, Sedan — Nîmes 
3—1, Nantes — Stade Franfais 3—1, 
Toulouse — Monaco 1—1. In clasa
ment : St. Etienne 37 p, ’țonaco 35 p 
Lens 34 p.
LIVERPOOL SE APROPIE DE TITLU

în campionatul englez s-au desfă
șurat sîmbăta trecută doar șapte întîl- 
biri, dar ele au clarificat într-o mare 
măsură atît situația din fruntea clasa
mentului cît și cea a echipelor care luptă 
pentru evitarea retrogradării. Deși nu 
a jucat, Liverpool a făcut un nou pas

in miini bune!“
minge și păstrlnd inițiativa în perma
nență nu i-a dat timp nici să răsufle 
adversarului, făcîndu-1 ...k.o. în zece 
minute 11 Scorul întrecerii a ajuns ast
fel egal: 4—4. La fel de decis a îm 
ceput și campionul nostru Reti. După 
primul set cucerit și-a permis însă o 
relaxare care ne-a dat mari emoții.
S-a redresat rapid și l-a depășit, fără 
drept de apel, în setul decisiv pe Hollo. 
Cei 40 de turiști romîni, fluturînd 
stegulețe cu tricolorul nostru, au îm
brățișat cu mult entuziasm pe sportivii 
de la CSM pentru remarcabila lor 
victorie.

★

Succesul echipei clujene (din care, 
în primele două tururi, a făcut parte 
și maestrul sportului Gheorghe Co- 
bîrzan) a fost sub.liniat în presa buda
pestană și comentat favorabil de spe
cialiști. Iată cîteva spicuiri: ziarul 
NEPSZABADSAG: „Victoria oaspeți
lor este meritată, deoarece au jucat 
mult mai curajos șî mai activ decît 
sportivii maghiari. In decurs de nu
mai o săptămînă de la înfrîngerea su
ferită de echipa feminină (în frunte 
cu Eva Fbldy) și echipa masculină 
(condusă de Berczik) a fost învinsă. 
Trofeul a revenit astfel și la băieți 
unei echipe romine". ZOLTAN BERC
ZIK: „Echipa clujeană s-a comportat 
foarte bine. Campionul dv. Reti a cons
tituit o adevărată surpriză, iar despre 
Giurgiucă... vorbește scorul". Dr. 
HORVATH AMBRUS, antrenorul și 
conducătorul (de 15 ani) lui Vasutepi
tok: „Am asistat la o întrecere de un 
înalt nivel tehnic. Au cîștigat cei mai 
buni. Felicit pe jucătorii rominl și le 
doresc și în continuare succese pe mă
sura talentului și pregătirii lor. Tro
feul se află in miini bunel" Antreno
rul emerit F. Paneth, de la CSM Cluj: 
„Condițiile excelente de pregătire și 
munca entuziastă a sportivilor au dat 
roade. Din punct de vedere tehnic am 
fost evident mai buni, mai siguri și 
mai rapizi în execuții și, în plus, am 
demonstrat o concepție de joc moder
nă, cu accent permanent pe acțiunile 
ofensive, fapt care ne-a permis să a- 
vem inițiativa și să ne impunem tac
tica. Succesul de acum constituie un sti
mulent în pregătirea viitoare, pentru 
alte victorii internaționale de presti
giu, dar, în același timp, și un angaja
ment pentru o muncă mai susținută, 
mai hotărîtă pentru creșterea măiestriei 
sportive, pentru însușirea unei tehnici 
bogate și complexe".

C. COMARNISCHI

spre titlul de campioană a Angliei, 
deoarece principala sa contra-candidată 
la locul întîi, Everton, a făcut meci 
nul pe teren propriu: 3—3 cu Wolver
hampton. Stoke City a cîștigat două 
puncte prețioase în deplasare, dispu- 
nînd cu 1—0 de Birmingham, printr-un 
gol realizat din lovitură de pedeapsă. 
Alte rezultate : Arsenal — Blackbourn 
0—0, Bolton — Chelsea 1—0, Black
pool — Leicester 3—2, Fulham — 
West Ham 2—0. Fosta campioană a 
Angliei, Ipswich Town, a cîștigat cu 
4—3 întîlnirea cu Aston Vila, dar vic
toria e tardivă întrucît Ipswich a re
trogradat în liga a doua. In prezent 
Liverpool are 52 p, Everton 50 p, Man
chester United — 49 p.

STEAUA ROȘIE BELGRAD 
S-A DISTANȚAT

Cîștigînd cu 2—0 partida susținută 
cu Velej, liderul campionatului iugo
slav, Steaua roșie Belgrad, a luat un 
avans de două puncte față de cea de 
a aoua clasată, Dinamo Zagreb, care a 
făcut meci egal (1—1) cu Hajduk 
Split. Alte rezultate: Vojvodina — 
O.F.K. Beograd 0—2, Radnicki Niș — 
Sarajevo 4—0, Rjeka — Novisad 6—0, 
Zeleznicear — Partizan Belgrad 0—0. 
Clasament: Steaua roșie 28 p, Dinamo 
Zagreb 26 p, O.F.K. Beograd 26 p.

FERENCVAROS A TRECUT 
TN FRUNTE

Jucînd la Budapesta, liderul campio
natului maghiar, Gyor, a terminat la 
egalitate cu Vasas : 1—1. învingătoa
re cu 2—0 la Diosgyor, Ferencvaros a 
trecut în fruntea clasamentului. Alte 
rezultate : Ujpesti Dozsa — Tatabanya 
0—0, Honved — Komlo 3—0, M.T.K. 
— Csepel 2—1, Debrețin — Szeged 
0—1. Ferencvaros are 12 p, iar Gyor 
11 p.

TNTILNIRI INTERNAȚIONALE
In fața a peste 130 000 de specta

tori, sîmbătă la Glasgow reprezentativa 
Scoției a întrecut cu 1—0 echipa An
gliei, la pauză scorul fiind de 0—0.

Olimpiada de la Tokio bate la ușă 
și atleții italieni au și ieșit pe sta
dioane pentru antrenamente în ve
derea examenului care-i așteaptă în 
octombrie. La Formia, o localitate 
însorită pe țărmul mării Tireniene, 
la 120 km de Roma, a luat ființă 
centrul tehnic național al Federației 
italiene de atletism, unde vin în fie
care an cei mai buni atleți italieni 
pentru a se pregăti în cantonament 
timp de 10—15 zile. La centrul teh
nic din Formia în această perioadă 
se pregătesc cei mai buni reprezen
tanți ai atletismului italian. Soarele, 
aerul proaspăt, albastrul mării al

Salvatore Morale, unul din cei mai buni atleți italieni

cătuiesc un cadru potrivit activității 
sportive.

Pe unul dintre terenurile din For
mia l-am întîlnit pe SALVATORE 
MORALE, sprinterul italian selec
ționat de mai multe ori în echipa 
națională și recordman mondial la 
400 m garduri (49.2).

Să-l întrebăm pe Morale ce pă
rere are despre antrenamentul său 
în perioada pregătitoare din timpul 
iernii.

— Antrenamentul s-a desfășurat 
conform programului stabilit, fără 
mari abateri de la acesta. Este încă 
prematur să-l apreciez, intrucît ac
tivitatea precompetițională specifică 
am început-o de puțin timp și deci 
nu este încă edificatoare.

— Care sînt, după părerea dvs, 
atleții din echipa națională care au 
atins o formă bună ?

— Am avut impresia de cînd am 
sosit la Formia, că aproape toți lu
crează foarte intens pentru a atinge

La Bratislava. în sferturile de finală 
ale „Cupei Rappan", Slovan Bratislava 
a învins cu scorul de 2—1 (1—1) echi
pa italiană F. C. Modena. Standard 
Liege și Rouen au făcut joc egal: 3—3, 
pentru semifinale calificîndu-se Rouen, 
învingătoare cu 3—0 în primul joc. în 
„Cupa cupelor", la Lyon, formația 
locală Olimpique Lyon a terminat ne
decis i 0—0 cu Sporting Lisabona. Re
turul se va desfășura la Lisabona. Sta
dionul central din orașul Rouen a găz
duit meciul internațional dintre echipele 
de tineret ale Franței și Angliei. Jocul 
a luat sfîrșit cu un rezultat de egali
tate : 2—2 (0-1).

La Ziirich s-a disputat meciul inter
național dintre echipa locală F. G. 
Grasshoppers și selecționata Noii 
Zeelande, care întreprinde un turneu 
în Europa. Au cîștigat fotbaliștii elve
țieni cu scorul de 3—1 (3—0).

Echipa uruguayană Penarol Mon
tevideo a întîlnit la Tel Aviv selecțio
nata Izraelului, obținînd victoria cu 
scorul de 3—1 (3—1).

IN
• Federația de ciclism din R.D. Ger

mană a alcătuit echipa care va par
ticipa la tradiționala competiție inter
națională „Cursa Păcii" Varșovia— 
Berlin—Praga. Echipa cuprinde pe 
Klaus Ampler, Lothar Appier, Bernard 
Ekstein, Dieter Mickein. Dieter W;e- 
deman și Gustav Adolf Schur, care 
va participa pentru a 12-a oară la 
această mare întrecere. Rezerva echi
pei este Gunther Hoffman.

• Intr-un meci de notație desfă- 
jurat la Barcelona, echipa feminină a 
Franței a învins cu scorul de 52—46 
puncte echipa Spaniel. Cristine Caron 
(Franța) a parcurs distanța de 100 m 
liber in 1:08,1 înregistrind cea mai 
bună performanță a concursului.

• Campionul mondial de box la 
cat. mijlocie (clasa juniori) italianul 

această' formă. Din cele văzute pînă 
acum cred că cei mai bine pregătiți 
sînt Spinozzi și Frinolli.

— Formula cantonamentului de 
10—15 zile adoptată anul acesta în

Scrisoare din Roma

cadrul pregătirii olimpice vi se pare 
Inspirată ?

— Sperăm ca actualul mod de or
ganizare a .activității federației să 
dea rezultate bune la Tokio.

— Care sînt atleții noi (care nu au 
participat la Jocurile de la Roma) 
incluși în lotul olimpic ?

— Probabil că la Tokio atletismul 
italian va prezenta numai 7 noi re
prezentanți: Piras la lungime, Prea- 
toni la 100 și 200 m, Galii și Bo- 
gliatto la înălțime (dacă vor obține 
2,09 m la campionatele naționale), 
Frinolli la 400 m.g. (50,4 sec.), Ottoz 
la 110 m.g. și Dalia Pria la disc.

— Ce activitate Internațională vor 
susține selecționatele noastre mascu
line și feminine înainte de plecarea 
la Tokio ?

— Programul celor două loturi a 
fost studiat de către tehnicienii noș
tri în cele mai mici amănunte și pre
vede întîlniri internaționale cu a- 
proape toate națiunile europene. 
Iată calendarul nostru: La Saarbruc- 
ken, 20—21 iunie, R.F.G. — Ita

De pe terenurile de tenis
AUSTRALIANUL Roy Emerson a 

cîștigat turneul internațional de tenis 
de la St. Petersburg, învingîndu-1 în 
finală cu 6—3; 6—4; 6—2 pe ameri
canul Frank Froehling. La femei, pri
mul loc a revenit jucătoarei Nancy 
Richey (S.U.A.), învingătoare cu 6—3]
6—4 în partida cu Judy Alvarez 
(S.U.A.). La dublu, perechea Roy E- 
merson, Keu Fletcher a întrecut eu 
6—4j 5—71 6—2 pe iugoslavii Boro 
Jovanovic și Nicola Pilici.

IN FINALA turneului internațional 
de tenis de la Menton (Franța), Dar- 
mon (Franța) l-a învins cu 6—21 
6—2; 6—4 pe Gulyas (R.P. Ungară). 
La feminin a cîștigat Lewis (Franța) 
care a întrecut-o cu 4—6; 7—5) 6—3 
pe Mercelis (Belgia).

IN FINALA probei feminine din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Catania se vor întîlni jucătoarele 
Madona Schacht (Australia) și Vlasta 
Kodesova (R.S. Cehoslovacă). Aceasta 
din urmă a eliminat o în semifinale au

CÎTEVA RÎNDURI
Alessandro Mazzinghi și-a făcut la 
Milano reintrarea, invîngîndu-1 prin 
KO în rundul trei pe mexicanul Hi
lari® Morales. Cu cîteva luni in urmă 
Mazzinghi fusese rănit intr-un accident 
de automobil.

• Scrimeril maghiari au dominat 
concursul internațional desfășurat timp 
de două zile la Berlin In organizarea 
federației din R.D. Germană. Probele 
de floretă au revenit lui Plagang — 
5 victorii la masculin și Damasti — 5 
victorii la feminin. La spadă a termi
nat victorios Szekeres, iar la sabie 
Rostas.

• Cunoscutul schior american Bud 
Werner și schioara vest-germană Bărbi 
Henneberger, participanți la Jocurile 

lia (masculin), la Bari, 21 iunie, Ita 
lia — România (feminin), la Milano 
27—29 iunie, se vor desfășura cam
pionatele naționale masculine și fe 
minine și la Annecy, 18—19 iulie 
Franța — Italia (masculin). Aceasti 
întîlnire este foarte importantă pen
tru că ambele echipe vor prezente 
pentru prima oară cite trei atleți la 
fiecare probă. .La Siena, între 25—2t 
iunie va avea loc un concurs inter
național. Apoi ne așteaptă întîlnirea 
de la Olsztyn cu Polonia, la 9 au
gust, întrecerea rezervată atleților 
juniori. Italia va avea în formație 
cîțiva preolimpici.

La Modena, 29—30 august, va avea 
loc întîlnirea triunghiulară Italia — 
Iugoslavia — Elveția (masculin), la 
Roma, 19—20 septembrie, Italia — 
Suedia — Norvegia (masculin), iar 
la Zagreb la 20 septembrie Italia — 
Iugoslavia — Franța (feminin). Pre
gătirea se va încheia cu un concurs 
internațional care va avea loc la 
Roma în zilele de 26—27 septem
brie și la care vor , lua startul cîțiva 
atleți spanioli și francezi. Apoi se
lecționații olimpici vor lua avionul 
spre Tokio.

— Cum se pregătesc ceilalți se
lecționați ?

— Berruti și Ottolina se află în 
prezent la Agnano pentru tratament 
balnear. Mărșăluitorul Serkinich a 
reluat antrenamentele după o între
rupere de 10 zile cauzată de o în
tindere musculară. Dordoni a plecat 
împreună cu Leo Lang să-i vadă la 
lucru pe semifondiștii maghiari și 
iugoslavi care „e găsesc în pregătire 
la Uiciny. Peste cîteva zile Dordoni 
se va întoarce în Italia pentru a se 
ocupa de pregătirea semifondiștilor 
noștri.

— Cunoașteți pe vreunul din at
leții romîni care se pregătesc pentru 
Tokio ?

— Nu am prea des ocazia să con
curez împreună cu valoroșii, tleți 
romîni. Știu însă că Barabaș, Va- 
moș, Bizim, Jurcă și Porumb au 
obținut rezultate excelente.

— Și dintre atlete ?
— In afară de Balaș, decană a 

atletismului romînesc, le cunosc pe 
Manoliu, Diaconescu, Grecescu și al
tele, care vor fi desigur adversarele 
fetelor noastre în concursul de la 
Bari.

CESARE NAZZARO

6— 3; 7—5 pe Maria Riedle (Italia), 
în timp ce Schacht a cîștigat cu 6—4 :
7— 5 în fața cehoslovacei Vera Sukova.

Rezultate înregistrate în sferturile de 
finală ale probei de simplu masculin i 
Stolle (Australia) — Fernandez (Bra
zilia) 6—3; 6—3f Bob Hewitt (Austra
lia) — Sergio Tachini (Italia) 4—6! 
6—2j 6—0; Joseph Mandarino (Bra 
zilia) — Martin Mulligan (Australia)
6— 4j 6—3j Nicola Pietrangeli (Ita
lia) — Stefano Gaudenzi (Italia) 6—3|
7- 5

LA MANILLA se desfășoară meciul 
de tenis dintre echipele Japoniei și Fi- 
lipine din cadrul „Cupei Davis” (zo
na asiatică). După prima zi, scorul este 
de 1—0 în favoarea gazdelor. Ampori 
l-a învins cu 2—6 ; 6—0; 6—2: 6—4 
pe japonezul Ishiguro. Cel de al doilea 
joc i Jose — Watanabe a fost între
rupt din cauza întunericului. Conduce 
Jose cu 6—3' 5—7 ; 4—3.

(Ager preș)
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