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SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

ri Laminorul O pasionantă întrecere a aruncători
lor de greutate

Marți dupa-amiază parcă ar fi fost o zi de „weekend" pentru salariații La cornetului, Sta- 
onul „Laminorul44, proprietatea asociației cu același nume, era înțesat de lume. Muncitori, 
uncitoare, funcționari, tehnicieni luaseră loc în tribune pentru a asista la întrecerile sportive 
rganizate în cadrul Spartachiadei republicane. Pe gazonjut verde al terenului (un teren splendid 
frumos întreținut) vreo douăzeci și cinci de prichindei jucau fotbal... pe adevăratelea : era-u 

>hipați regulamentar, aveau o minge cît... roata carului și dona porți a căror dimensiuni puteau 
micșorate de la caz la caz prin... apropierea băștilor. Mai marii lor, juniorii, se echipau Ia veș- 

ir pentru a intra și ei pe covorul „fermecat44 iar „bătrînii**, seniorii, (adică echipa primă a Lami- 
arului, care activează în campionatul orășenesc și ocupă locul I) bine dispuși, așteptau nerăbdători 
i se dea startul pentru îndeplinirea probelor prevăzute de Insigna de polisportiv și apoi să în
capă partida amicală, de pregătire, cu fotbaliștii de Ia Dacia.

Pe terenul de volei jucau fe
tele. Ca întotdeauna vesele și 
zgomotoase. „Descoperim** pe 
Elisabeta Viespe, muncitoare, 
trăgătoare de țevi, Ioana Ștefan 
laborantă, Lucia Olteana, ingine
ră, Georgeta Manea, Stela Sfet- 
cu și Maria Țuțuianu funcțio
nare, toate sportive pasionate. 
Se joacă un volei îndrăcit. Ne
obositul instructor voluntar Ma
rin Cornel este — pentru mo
ment — conducătorul partidei. 
Foarte „sever44, el nu acceptă 
mîini peste plasă, însă trece cu 
vederea intrările vrute și nevru
te în terenul advers. Deli, așa-s 
arbitrii...

La un moment dat, servește 
Elisabeta Viespe. Mingea trece 
lent plasa și peste una din ju
cătoare, care era într-o... contro
versă cu un spectator.

Ce faci, dragă! — îi stri
gă colega sa Ioana.

— Ce să facă, îi dă răspunsul 
un mucalit de pe tușa. Stă. E 
învățată ca în producție. Să 
stea o oră și apoi să... plece!? 
Băieții din jurul terenului. Ia 
auzul glumei rîd, fetele

rjp 9 •1 meri
și tinere!
STADIOANELE 
și TERENURILE 
de SPORT 
vă așteaptă.

Participași 
cu tofii la în
trecerile primei 
Spartachiade

republicane I

TIINȚA BUCUREȘTI VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
LA BASCHET FEMININ

Cîștigînd, e 
nofii, și cea

fala Rapidului, Știința Bucu- 
șfi a făcut miercuri seară pa- 
il decisiv spre titlul republican, 
•tilru a ceda intîietatea riva- 

sale, campioana noastră tre- 
lie să piardă toate cele trei 
curi pe care le mat are de sus- 
lut. iar Rapid să le ctștige. 
■ea ce esle foarte greu de 
pus— 
După cum reiese și din 
i înregistrări alăturată, 
ui joc dintre fruntașele 
olului nostru feminin a 
rfect echilibrat. Ambele forma- 
ati impresionat prin apărările 

r extrem de active, fapt care 
explică, de altfel, scorul mic 
partidei. în această situație 

ecitil putea ii cîștiaat doar de 
rmafia care dovedea o mai

drept după multe 
de a 3-a partidă

pre-

bas- 
fost

bună precizie în aruncările de 
la setnidistanță și recupera mai 
multe mingi sub panou. Dar nici 
la aceste capitole nu a existat 
o diferență clară, cum se explică 
atunci victoria Științei ?

Baschetbalistele de la Rapid 
au acționat tn marea majoritate 
a timpului cu un plus de dîr- 
zente și aceasta le-a permis să 
păstreze inițiativa (la un scor 
minim) aproape întreaga parti
dă. Ele au făcut însă, marea gre
șeală — în ultimele 7 minute, 
ca și tn prelungire — jucînd ta 
atac, mai mult static. Adversa
rele lor au avut tacă din mirt. 
33 eîte 4 greșeli personale și, 
datorită prudentei exagerate a

Ultimele 

știri sportive 

• TENISMENII ROMINI
CONDUC CU SCORUL 
DE 2-1 IN MECIUL 
CU REPREZENTATIVA 

URSS
(Citiți amămuiie în pag. 

a 3-a)

9 Ieri, la Paris,
Reprezentativa de volei 
a Romlniei a învins 
formația Franței 
cu scorul de 3-0 

(Citiți amănunte in pag. 
a 8-a) 

® Poliștii noștri 
au obținut alte 
șase victorii 
in Scandinavia 

(Citiți amănunte in pag. 
a 8-a)

Un derbi rugbistic de mare atracție:

slrinibă giura de necaz ți pentru 
împăcarea situației arbitrul dic
tează... repetarea serviciului I 
Glume, veselie, sport în aer li
ber. Am lăsat fotoreporterul 

(Continuare în pag. a 2-a) A. PENCIU (Steaua)

â

Echipa Steaua—campioană pe anul 1964
Inaugurate joi, în sala Giulești, 

finalele campionatelor republica
ne de scrimă rezervate seniorilor 
au cunoscut Un interes puțin o- 
bișnuit. Dovadă, sala plină de di
mineață și pînă seara, cînd a 
fost desemnat câștigătorul primei 
probe, cea de floretă masculină.

Contrar tuturor previziunilor, 
locul I în frumoasă

IONF.L DRÎMBĂ

X VVSfttU

(Continuare in pan- a 4-a)

probă de scrimă a revenit flore- 
t ts tul ui ionel Drîmbă. Subliniem 
caracterul de surpriză al succe
sului tînărului trăgător de la 
Steaua pentru două motive: pri
mul — cu trei zile înaintea fi
nalei, Drîmbă s-a accidentat, din 
cure cauză fri-a întrerupt pre
gătirile. Pînâ în ziua concurau,-

lui, antrenorii nu-și dăduseră 
încă avizul pentru participarea 
sa. Al doilea motiv : chiar valid, 
Drîmbă — după aprecierea ma
jorității antrenorilor — nu putea 
emite pretenții, atît timp cît 
printre concurenți se afla și Tă- 
nase Mureșan, campionul da 
anul trecut, considerat floretis- 
tu! nr. 1 al țării. Drîmbă a ocu
pat primul loc, după o evoluție 
foarte frumoasă în care n-a în
registrat nici o înfrângere. El a 
folosit o gamă variată de proce
dee tehnice, a lucrat pe toate li
niile, s-a impus pe parade și 
contrariposte și a cucerit în fie
care asalt... publicul. Deși nere
stabilit pe deplin, Drîmbă a reu
șit să-și mobilizeze toate resur
sele și să ' 
cepțională 
cursul.

Victoria 
stituit singura surpriză « finalei 
de floretă. Pe rînd, 
preliminarii, am „rămas' 
tori cu multă experiența. Primul 
dintre aceștia a fost C. Nico~ 
lae eliminat încă din turul doi 
din serii de arădeanul /. Dvorjac ! 
Apoi au „căzut** /. Falb, în pri
mul tur din eliminări directe la 
fel ca și St. Haufsler, A. Csipler 
și S. Poenaru în turul II din eli
minări. în mteva cazuri, autorii 
surprizelor (St. Csipier la Falb

dea dovada de o ex- 
voință, oiștigmd con-

lui Drîmbă n-a oon-

încă din 
trăgă-

T. STĂM A

(Contmare in pțag. a 3-a)

STEAUA-GRIVIȚA ROȘIE
Cea de a Vl-a etapă a cam

pionatului republican de rugbi 
este dominată de partida-derbi: 
Steaua — Grivița Roșie, care se 
anunță ca o întrecere deosebit 
de echilibrată, promițînd un meci 
de bun nivel tehnic. Cele două 
formații cuprind numeroși jucă
tori ai reprezentativei noastre 
naționale și acest lucru face să 
crească interesul pentru meciul 
de mîine. înaintea etapei de du
minică, Grivița Roșie conduce — 
neînvinsă — în clasament, ur
mată de Steaua care are un 
punct mai puțin, după meciul 
egal realizat în compania dina- 
moviștifor.

Jocul Steaua — Grivița Roșie 
se va desfășura pe stadionul Di
namo. în „deschidere" — o 
partidă în care victoria nu poate 
scăpa bucureștenilor: Ancora 
Galați — Dinamo. Cel de al trei
lea joc programat în București 
se va disputa pe terenul Gloria 
și va opune metalurgiștilor bucu- 
reșteni echipa ieșeană CSMS.

Jucînd „acasă", în compania 
studenților timișoreni, Știința 
Petroșeni va încerca să obțină 
prima victorie din acest campio
nat și are destule șanse să cu

cerească cele trei puncte. Două 
jocuri echilibrate, importante 
pentru poziția în clasament a 
formațiilor Rulmentul Bîriad — 
Constructorul București și Știința 
Cluj — Progresul, completează, 
această etapă.

V. MORARU (Grivița Roșie) 

văzuți de Neagu Radulescu

Despre etapa de mîine la fotbal
și încă ceva...

Mîine se dispută cea de a 
XiX-a etapă a campio
natului categoriei A. E- 

tapă completă pentru fotbaliști 
și spectatori, după care ur
mează o... pauză necesară în 
vederea pregătirilor meciului cu 
echipa olimpică a R.P. Bulgaria 
de la 3 mai. Intre timp, după 
cum se știe, „olimpicii" noș
tri vor susține un meci ami
cal cu echipa olimpică a R.S. 
Cehoslovace.

Etapa programată mîine va 
constitui — totodată — un bun 
prilej de verificare în continuare 
a jucătorilor noștri afiați in ve

ETAPA A XIX-A PROGRAMEA
ZĂ MÎINE URMĂTOARELE 
JOCURI : Progresul — UU, Ra
pid — Farul, Crișul — Steaua, Si- 
derurgîstul — Dînamo București, 
Știința Cluj — Știința Timișoara, 
Steagul roșu — Petrolul și Dinamo 
Pitești — C.S.M.S. lași.

derile specialiștilor atît pentru 
alcătuirea echipei de tineret 
(care la 28 aprilie joacă in Sue
dia) cît și a reprezentativei B.

La Oradea, Pitești, Brașov. 
Cluj, Galati și București, fot
baliștii. sub culorile cluburilor pe 
care Ie reprezintă, vor lupta 
mîine pentru poziții mai bune în 
clasament. Ca de obicei fiecare 
joc își are elementele Iui de a- 
tracție și, fără îndoială, ar me
rita un comentariu aparte A- 
trage, astfel, atenția meciul din
tre cele două „Științe" de la 
Cluj, jocul de la Brașov dintre 

Steagul roșu și Petro
lul, cel de la Galați 
dintre lider și ultima 
clasată, ca și cuplajul 
din București. Nu fără 
emoții evoluează Stea
ua la Oradea, după cum

C. MĂNTU
(Continuare în pag. 

a 5-a)



SPARTACHIADA REPUBLICANA
„Am îndrăgit pentru totdeauna sportul"

înaintea meciului de volei din cadrul Spartachiadei republicane, o lecție despre tehnica acestui sport. 
Prinde foarte bine.

„Centralele automate'
în întrecere

’ Care iubitor al sportului din Capi
tală, al mișcării în aer liber, nu cu
noaște minunatul complex sportiv Vo
ința, situat, lingă lacul Herăstrău, la 
capătul tramvaiului 5 î Și cîți dintre 
fruntașii voleiului sau handbalului 
nostru, ai tenisului de masă, sau chiar 
ai fotbalului n-au trecut în drumul 
lor spre marile performanțe și prin „la 
minoarele" acestei baze sportive, care 
zilnic, mobilizează pe dreptunghiul ver
de, pe pista de alergări, pe terenurile 
de handbal sau pe cele de volei mii 
și mii de tineri. Sub o formă sau alta 
— în ultimii ani — mulți sportivi frun
tași și-au făcut „ucenicia"' lucrînd, 
vărsînd „butoaie" de sudoare în antre
namentele de pe acest complex sportiv. 
Urmînd exemplu) celor avansați în ale 
sportului, începătorii — mulți dintre 
ei — membri ai asociațiilor din cadrul 
clubului Voința poposesc 
deseori pe terenurile bazei, 
fac sport, își oțelesc 
trupul în pasionante în
treceri.

Spartachiada republica
nă — important eveni
ment sportiv al anului — 
a constituit, de la început, 
un bun prilej pentru 
membrii UCFS din aso
ciațiile sportive ale Vo
inței de a practica siste
matic și organizat exerci
țiul fizic, sportul îndrăgit. 
Și, firesc, ca urmare a unei 
temeinice munci propa
gandistice și organizatori
ce desfășurate de consi
liul clubului în legătură cu 
Spartachiada. sute și sute 
de tineri și tinere au ținut 
și țin zilnic să participe 
la probele prevăzute de 
regulamentul marii com
petiții. să ia cu „asalt" 
normele necesare obținerii 
Insignei de polisportiv.

Iată de ce și marțea ca
re a trecut a fost o zi plină 
pentru organizatorii Spar
tachiadei de pe frumosul 
complex sportiv Voința. 
Au venit aici să-și dispu
te întîietatea studenți și e- 
levi, copii din jurul com
plexului, sportivi începă
tori și consacrați, saiariați

de la unitățile cooperatiste Tehnometa- 
lica, Mobila. Deservirea, Artă și pre
cizie, Higiena, Fotografia, UCECOM 
etc. Au concurat la probele Spartachia- 
dei marți după-amiază peste 340 de 
tineri.

La atletism sau la volei, la baschet 
sau la cros, la greutate sau la sprint, 
instructori inimoși și pricepuți i-au aju
tat pe concurenți, pe începători, să 
facă primii pași în sport, iar pe cei 
mai inițiați cum să-și perfecționeze 
măiestria sportivă. Atenția, răspunderea 
cu care consiliul clubului, antrenorii, 
specialiștii, instructorii Barta Crista- 
che, Constantinescu, George Chiraleu, 
Ion Petrovici sau Aurel Cugereanu au 
muncit la buna organizare și desfășu
rare a întrecerilor, au fost factorii de- 
terminanți care au asigurat succesul

Foto: T. Roibu
deplin al întrecerilor de marți ale Spar
tachiadei de pe stadionul Voința. Și Lu- 
creția Crețeanu „campioană" la fîotări, 
Georgian Chirali, cel mai tare la hal
tere (el a ridicat greutatea de 25 kg 
de 20 de ori), pot confirma acest lucru. 
Ei au avut totul la dispoziție: instruc
tori și antrenori pricepuți, echipament 
sportiv, terenuri de sport din belșug, 
în plus „norocul" unei zile frumoase de 
concurs. Tîrziu, după terminarea pro
belor, la plecarea către case mulți par
ticipanți ne-au spus; „AM ÎNDRĂGIT 
PENTRU TOTDEAUNA SPORTUL! 
Ce minunat este să-ți petreci timpul li
ber în aer și soare, luînd parte la în
treceri sportive".

DAN GRINDU

— Exact cum s-a arătat la „timpul 
probabil", îmi spuse fotoreporterul 
nostru cînd ne-am urcat în mașină. Cu 
adevărat „vreme schimbătoare" I Acum 
e soare... acum e înnourat...

Plecăm să asistăm la desfășurarea 
etapei „pe grupe sportive" a Sparta
chiadei republicane, în cadrul asocia
ției sportive „P.TT."

— Stă să plouă, îngînă „nea Tra
ian", șoferul. Cine crezi c-are să vină 
la Spartachiadă ?

— Om vedea, zic. Ni se spusese că 
terenul de sport al lucrătorilor de la 
„Poștă-Telegraf-Telefon" este pe mar
ginea lacului Băneasa. Alîta tot I

Vîntul, care se trezise prin păduri
cea de salcîmi, stirni.se pe lac valuri 
mici și repezi ce se urmăreau ca-ntr-o 
joacă „de-a prinselea".

— Aici trebuie să fie, zic, și le arăt 
celor doi cu care eram, primul „ștrand" 
cum vii dinspre aeroport. Verdele abia 
mijit al ierbii era împestrițat de echi
pamentul multicolor al sportivilor. 
Mi-am dat seama că nu greșisem „țin
ta". Erau sportivii „P.T.T.“-ului, care 
începuseră să se întreacă în cîteva pro
be atletice din cadrul marii confrun
tări sportive de mase, Spartachiada. 
Pe unul din pereții vestiarului, o mină 
„migăloasă" desenase literele unei lo
zinci .- „Tineri și tinere 1 Aai început 
întrecerile sportive în aer liber 1 Par
ticipați la competițiile organizate 
cadrul Spartachiadei 
dedesubt, cu o altă 
tuturor !“ Și, pentru 
mosfera 
un colț 
lor l

sportive „Centra

să fie mai 
al cabanei

în 
republicane !“ Iar 
culoare: „Succes, 
ca într-adevăr at- 
sărbătorească, pe 
flutura un trico-

— Cu ce începem ? mă întrebă fo 
reporterul nostru, pregătindu-și apa: 
tul.

— Dacă poți, zic, cu „toți" !
— Ascultă-mă, se întunecă și n-i 

timp de povești...
— Aș vrea o poză care să poc 

ilustra concret că la asociația P.T.' 
în această primă fază, există o masi 
participare de sportivi...

— Ne-ar trebui un elicopter, zi< 
ca să-i pot cuprinde pe toți...

Mă impresionează figura lui nemi 
țumită și nu mai continui discuția. 1 
altfel, tocmai se dădea startul în pi 
ba de cros în care se întreceau rept 
zentanții grupei
automate". Pînă să ajung eu să-i spi 
că mi-ar place o poză „la start" ( 
la fotograf !) el și ajunsese undeva , 
traseu. Se aleargă pa o potecă de 
marginea lacului. Distanța : 500 m. ( 
ne mai are timp să mai vadă că, pri 
tr-o spărtură a norilor, o rază de so 
re a scăpat și a aurit suprafața s 
cloasă a apei ? Sosirea este „strînsă 
Din mănunchiul compact, tehnician 
electromecanic Valentin Ciomcri 
desprinde și cîștigă cu un avans de 
sec. față de Andrei Mihai.

— Joc fotbal la echipa P.T.T. i 
„oraș", îmi spune cîștigătorul în tini 
ce răsuflarea-i revenea la ritmul no 
mal. Sînt extremă, așa încît... alei 
„binișor"! Zîmbește fericit.

La

Nu este ușor să te călări pe o frînghie. Trebuie pri
cepere dar și forță.'lată un grup de tineri de la 
Tehnometalica urmărind întrecerea dîrză a colegilor 

lor. Cine va ajunge primul?

Laminorul
I (Urmare din

nostru să imortalizeze 
din disputa acerbă la 
dactorii am pornit-o 
unde se desfășurau probele la triatlon 
în cadrul concursului pentru Insigna 
de polisportiv, precum și celelalte ac
țiuni organizate în cadrul Spartachia
dei. Și aici participanți mulți, entu
ziasm.

Deși baza sportivă Laminorul era 
împînzită de sportivi, dînd — la pri
ma vedere — impresia unei neorîn- 
duieli, totul, dar absolut totul, se des
fășura după un plan de activitate bine 
pus la punct: la groapa de sărituri 
sub supravegherea instructorului volun
tar laminoriștii participau la proba 
de sărituri ; la înregistrarea în fișe a 
datelor culese din diferitele sectoare 
lucra de zor instructorul Traian La- 
■ăr ; pe terenul de fotbal antrenorul 
(Angliei Popescu supraveghea și coree-

pag- 1) 

pe peliculă faze 
volei și noi re- 
spre sectoarele

ta jocul piticilor. La stîlpii de cățărat 
alt inimos sprijinitor al sportului: For- 
sea Ion. Din sector în sector mergeau 
președintele asociației, Ion Ologoiu, și 
Nicolae Capoianu, care dădeam îndru
mări, corectau neajunsurile, într-un cu- 
vînt ei înșiși puneau concret umărul 
la îndeplinirea planului de desfășurare 
a întrecerilor Spartachiadei. Veselia, bu
na dispoziție, erau împletite cu serio
zitate, cu răspunderea personală ce se 
cere atunci cînd trebuie făcut un lu
cru important. Bilanțul sportiv al zilei 
de marți n-a fost numai faptul că în 
întrecerile Spartachiadei republicane 
s-au întrecut peste 150 de participanți 
(unii pentnu prima dată în viața lor), 
ci acela că într-o zi frumoasă de primă
vară, sub cupola albastră a cerului, pe 
gazonul verde al frumosului stadion 
din strada Episcopul Vulcan, salariații 
uzinelor Laromet au petrecut în aer 
liber, în plin soare, ore plăcute și uti
le.

Doar „deschiderea
roșu Tălmaciu nu-

festivă"...
Asociația Firul 

mără peste 1900 de membri ai UCFS, 
dintre care 1451 femei. în anii tre- 
cuți, această asociație se număra prin
tre cele fruntașe pe raion, acum însă, 
dacă s-ar face un clasament, Firul 
roșu ar figura pe undeva prin... coadă.

în afară de faptul că secțiile asocia
ției cu echipe angrenate în diferite 
campionate și competiții, cu caracter 
raional sau regional, s-au desființat 
sau înregistrează eșecuri după eșecuri, 
nici în ceea ce privește activitatea 
sportivă de mase lucrurile nu stau prea 
bine. Terenul sportiv care se găsește 
în apropierea fabricii ca și pista de 
popice nu primesc vizite decît cu oca
zia unor competiții organizate de că
tre consiliul raional. Cei peste 1000 
de tineri și mai ales tinere de la Fi-

rul roșu, dornici să practice diferite 
ramuri de sport, privesc cu... jind te
renurile amintite. Consiliul asociației 
(președinte Ion Vlasie) nu organizează 
întrecerile așteptate. Nici în cadnul 
Spartachiadei republicane nu s-a fă
cut nimic în afară de „deschiderea fes
tivă". „Gurile rele", din Tălmaciu sus
țin că membrii consiliului, entuzias
mați de reușita deschiderii, așteaptă 
.închiderea" pentru a face o festivi
tate asemănătoare. E o glumă. O glu
mă care conține însă un neplăcut ade
văr : e prea multă delăsare la această 
asociație ! Delăsare, lipsă de răspun
dere și mijite lipsuri în îndeplinirea 
sarcinilor.

11 caut pe fotoreporter. A dispăru 
In jurul „cercului de greutate" s-a 
strîns o mulțime de suporteri. Conci 
renții sînt la ultima încercare. Bila a 
metal zboară vijelios peste șerpii aii 
ce limitează metru de metru. Cîștig 
Achim Ivancec, montatorul „bălan* d 
25 de ani. Colegii de serviciu îl fel 
cită. A obținut un rezultat bun : 13,1 
m! li urez și eu succes în etapa ui 
motoare a competiției.

— Sînt și elev la „seral* îr„ clasa 
IX-a, așa încît o să-mi fie un pîi cai 
greu „mai departe" ! Dar, în orice ca: 
sper să reușesc să îmbin cu bine î 
timpul meu liber școala și sportul!

★

ILIE IONESCU
1. PIETRARU

coresp.

înainte de plecare, un scurt bilanț 
grupa sportivă „Centrale automate 
din cadrul asociației sportive P.T.l 
a avut peste 80 de participanți la croi 
124 la aruncarea greutății și 25 de fet 
la gimnastică. A fost doar începutul.

M1HAI TODEA
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| Portretul săptăminii

INSTRUCTORUL RAIONAL PE TEREN
L-am cunoscut în urmă 

cu aproape doi ani. Fuse
se numit nu de mult in
structor al consiliului ra
ional UCFS Rimnicu-Vil- 
cea

— Cum muncește, tov. 
Fluture ? — am întrebat.

— Deh, se zbate el. ni
mic de zis — mi s-a răs
puns — dar n-are „sto
fă".

Poate nu-i lipsit de in
teres să arătăm că în vre
mea aceea în casa cu e- 
taj de lingă piața Rîmni- 
cului trudeau cu sîrguin- 
ță la fel și chip de circu- 
lări, note telefonice și in
strucțiuni, toate „urgen
te" și „f. f. importante" 
pe care le trimiteau po
top în toate comunele ra
ionului, pentru asociațiile 
sportive. „Veți organiza 
pînă la...", „Veți face...", 
„Veți informa...", „Veți 
lua măsuri..." și alte „ve
ți" și „trebuie".

Așadar, proaspătul 
nostru instructor Flutu
re Gavrilă — și poate 
și alții — n-aveau... sto
fă la întocmit și transmis 
circulări. Voia omul să

meargă pe teren, să în
drume, să ajute, dar nu 
era chip.

— Alo. aveți Rîurenii 1
— Alo, v-am pregătit 

pentru convorbirea cu 
Cîinenii, etc. etc.

L-am reîntîlnit pe in
structorul raional Fluture, 
zilele trecute, tocmai pe 
valea Lotrului, la asocia
ția sportivă a întreprin
derii forestiere Brezoi. 
Biroul consiliului raional 
UCFS îi încredințase spre 
îndrumare asociația Lo
trul, școala medie din 
Brezoi (asociația Știința) 
și asociația Unirea din sa
tul Călinești.

Să vedem, pe scurt, ce 
a făcut instructorul nos
tru pentru a asigura suc
cesul Spartachiadei repu
blicane în asociația Lo
trul, de pildă. E intere
sant.

După ce și-a asigurat 
sprijinul conducerii în
treprinderii și al organiza
ției de partid, a făcut îm
preună cu tovarăși din 
consiliul asociației un 
„tur de orizont" prin u- 
zină. Și-a notat exact pro-

gramul schimburilor, a 
stat de vorbă cu oamenii, 
s-a informat ce sporturi 
le plac. A ajutat apoi 
consiliul asociației să pla
nifice întrecerile pe sec
ții, pe sporturi, pe zile și 
ore, iar programul a fost 
afișat la loc vizibil la in
trarea în uzină și în fie
care secție.

Din roți vechi de vago- 
net au fost confecționate 
haltere, au fost asigurate 
și alte materiale sportive 
necesare întrecerilor, s-a 
reamenajat terenul de 
sport. Programul stației 
de radioamplificare pre
zintă mereu lozinci mo
bilizatoare și o serie de 
materiale care populari
zează binefacerile spor 
tului și, în actualitate, im
portanța fazei pe asocia
ție a Spartachiadei repu
blicane.

Consiliul asociației a 
fost sfătuit cum să orga
nizeze întreceri pe ramuri 
sportive, să angreneze fe
meile din întreprindere.

In angajamentul luat, 
asociația și-a propus, 
printre altele, să mobili-

zeze la întrecerile Sparta
chiadei republicane 600 
tineri și vîrstnici.

Instructorul raional va 
fi prezent la majoritatea 
concursurilor, pentru a 
sprijini organizarea și 
desfășurarea acestora.

Ar trebui să mergeți la 
Brezoi, pe valea Lotru
lui, să vedeți cu cită dra
goste și competență aju
tă instructorul raional 
Fluture Gavrilă consiliul 
asociației de care răspun
de. Rezultatul ? Sutele de 
muncitori și colectiviști, 
elevi și funcționari care 
se întrec cu entuziasm zi
lele acestea în cadrul 
Spartachiadei republicane.

Cred că n-ați înțeles 
din rîndurile de față că 
instructorului Fluture Ga
vrilă i se datoresc în ex
clusivitate aceste realizări. 
Nici nu s-ar potrivi mo
destiei sale. Ce vreau să 
spun însă e că Fluture 
Gavrilă nu suferă să stea 
în birou și că... are 
„stofă" 1
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TENIS
Echipa R. P. Romine conduce cu 2-1 

în meciul cu selecționata U.R.S.S.
Meciul dintre tenismanii romini și 
rietici a debutat cu frumoase vie-
ii ale reprezentanților țării noastre. 

; după-amiază jucătorii romîni au 
tigat ambele partide de simplu din 
irul întîlnirii primelor formații (se 
îcă după sistemul Cupei Davis. 4 
npluri și 1 dublu) luînd conducerea 

2-0.

TIRIAC L-A ÎNVINS PE LEIUS, 
R MĂRMUREANU PE METREVELI

Sorții au făcut ca prima confruntare 
fie un adevărat meci vedetă...

Pe terenul central de la Progresul, 
imii au ieșit Ion Țiriac (R.P.R.) și 
mas Leius (U.R.S.S.) cei mai buni 
cători ai celor două selecționate, 
impionul nostru a început foarte sigur 
rtida, a servit puternic și a atacat de 
prima minge. Bun și în retururi, el 
două ghemuri contra serviciului (la 

-1 și 4—2) conducînd cu 5—2 în 
imul set. Aici. Leius face un efort 
osebit și egalează la 5—5 I Emoțiile 
astre se risipesc însă imediat. Țiriac 
revine, cîștigă setul cu 7—5 și apoi, 
al doilea, repetă situația (5—2) de- 

?îndu-se mai ușori 6—3. Toate în- 
rcările lui Leius de a prelua inițiativa 
it contracarate de Țiriac care îl pa- 
ază la fileu cu spectaculoase crosuri 

stingă și mingi în lungul liniei. Și 
tul al treilea îi revine campionului 
mîn, care încheie victorios : 7—5,
-3, 6—3. Putem spune că în primul 
u meci din actualul sezon Ion Țiriac 
jucat la o foarte bună valoare (o 

■•gură deficiență: smeciul...)

Ion Țiriac in acțiune

Mîine, la patinoarul „23 August**, prima gală 
internațională a anului:

R. P. ROMÎNÂ - R. P. D. COREEANĂ
Duminică, de la ora 10, la pa

tinoarul „23 August**, pugiliștli noș
tri vor susține primul lor med in
ternațional din acest sezon în com
pania selecționatei R.P.D. Coreene.

Selecționata R.P.D. Coreene este, 
așa cum ne-a declarat și conducăto
rul lotului, cea mai bună garnitură 
a oaspeților. Echipa este în prezent 
bine pregătită. Boxerii coreeni au 
mai susținut meciuri în compania 
pugiliștilor din R.S. Cehoslovacă, 
Republica Arabă Unită și a selec
ționatei armatei din R.P. Polonă.

Și Petre Mărmureanu ne-a oferit 
satisfacția unui rezultat promițător. El 
l-a întrecut fără drept de apel pe A- 
leksandr Metreveli, considerat ca cel 
mai dotat dintre tenismanii sovietici. 
Lui Mărmureanu i-au reușit nu numai 
lovituri în forță, ci și frumoase stopuri 
și pasinguri, ceea ce dovedește că el 
poate da randament superior atunci cînd 
are suficientă încredere în forțele pro
prii. Rezultatul: Mărmureanu — Metre
veli 6—3, 3—6, 6—3, 6—2.

In întîlnirea paralelă dintre forma
țiile secunde, Ilie Năstase n-a putut re
zista atacurilor viguroase ale lui S. 
Lihaciov, care a cîștigat cu 6-2, 6-4, 
6-1. In schimb, G. Bosch a pus pro
bleme dificile fostului campion unional 
R. Sihovin. Partida s-a întrerupt joi

Foto: I. Mihăică
seara și după continuare Sivohin și-a 
adjudecat victoria cu 4-6, 6-4, 9-7, 2-6, 
6-4. In meci suplimentar, S. Dron l-a 
învins pe A. Ivanov cu 7-5, 0-6, 6-1, 
6-2.

VICTORII ÎMPĂRȚITE LA DUBLU

Instantanee

Ieri s-att disputat partidele de dublu. 
Țiriac și Mărmureanu -au avut ca ad
versari pe Leius și Lihaciov. Romînii 
au început foarte bine, au cîștigat pri
mul set și au condus și în al doilea cu 
1-0. De aci însă oaspeții au arătat mai 
multă coeziune și rapiditate în acțiuni, 
ceea ce le-a permis să refacă handi
capul și să cîștige cu 3-6, 6-2, 6-3, 
6-2.

O partidă frumoasă și-au disputat 
cuplurile secunde. După mare luptă, 
Dron și Boaghe au întrecut pe Sivohin 
și Ivanov cu 3-6, 6-2, 8-6, 3-6, 6-4.

Azi și mîine (de la ora 15,30) în
trecerile continuă pe terenurile Progre
sul.

KIM U PIL
armatelor prietene care 
la Lodz, boxerii coreeni 
frumoasă impresie prin 

și

UN SPORT CARE „PRINDE"
— Adică, cum care „prinde** — în-

— Bine — îmi răspunde nea Stancu 
la I.O.R. Sportul de care-ți vorbesc

înde tot mai mult la noi în fabrică.
— Unde nu prinde fotbalul ?...
— Lasă fotbalul ! Ce, alte sporturi 
i mai sînt ? Că doar nu toți pot, de
o virată, să bată mingea două mita-

! în șir!...
— Și totuși văd că la fotbal v-ați 
scris cu opt echipe în Spartachiada 
publîcană 1
— Ăi tineri, nu-ți spusei ? Noi ăștia 
re ne mișcăm ceva mai greu facem 
t sport. Altfel ne întrecem! Dar ce, 
i văzut vreun rînduleț scris despre 
?aba asta ? Și sîntem zeci în fabri- 
! Costică Du mit re sera, nichelatorul, 
participat și la campionatele mon- 

ale din străinătate. Să vii o dată, 
tr-o duminică, să ne vezi la lucru!
— Pe ce teren, nea Stancule ?
— Pe care vrei, că n-avem unit 
c. Mergem la Săpunari, pe Valea Cil
ului, la Frumușeni sau în alte părți, 
ecăm la sfîrșitul săptămînii cu ma- 
lile din fața fabricii, ne luăm cu noi 
asele...
— Deci, volei ?
— Facem și volei, dar nu pentru 
ta ne deplasăm noi zeci de kilo- 
itri!

— Turism ?
— Și turism, că mergem prin cele 

mai frumoase meleaguri ale țării. Ei, 
ce-ai rămas așa ? Nu mai găsești alt 
sport care începe o dată cu primă
vara ?

— Și care „prinde1*, zici ?
— Exact. Sau îți închipui că noi ne 

întoarcem cu traista goală, fără să 
prindem nimic ? Nu, drăguță, acum e 
timpul cînd crapul, carasul și roșiaara 
încep să muște!

— Am înțeles: pescuitul sportiv !
— Și ce, nu-i sport frumos ? Aer, 

soare, apă... Păi o zi pe baltă, în mij
locul naturii, după o săptămînă de con
centrată atenție la nticroscoape sau la 
alte aparate de precizie pe care le lu
crăm noi, te face să te simți ca un nou 
născut I... Mergi duminică cu noi să 
ne vezi cum ne antrenăm pentru „re
publicane* ?

— Știu eu...
— Vino, că seara dăm un „banchet* 

cu... ciorbă de pește și crap la proțap 
în cinstea noilor veniți în secția noas
tră de sport. Așa e obiceiul. Ei ce zici, 
vii ?

— Viu.
— Arn spus eu că ăsta e un sport 

care „prinde* !...

RADU VOIA

La turneul 
a avut loc 
au lăsat o 
corectitudinea, combativitatea 
frumusețea boxului practicat

Din echipa oaspe fac parte 4 cam
pioni ai R.P.D. Coreene: Kim In Sen 
(muscă), Han Gion Ho (pană), Han 
Mu Nam (ușoară) și Kim U Pil

Floretistul Ionel Drîmbă, 
zile a finalelorrevelația primei

(Urmare din pag. 1)

sînt
s-au

și St. Weissbock la S. Poenaru) 
trăgători foarte tineri, dar care 
impus, în ultima vreme, ca floretiști 
cu frumoase posibilități. Dintre con- 
curenții tineri, foarte bine au evoluat 
și M. Tiu (care confirmă forma bună 
de la „mondialele" de tineret) și Al. 
Prujinschi. Pe linia unei comportări 
valoroase s-a prezentat și I. Zilahi.

Evident, eșecul lui T. Mure șan pare, 
la prima vedere, inexplicabil. Cum am 
arătat, pronosticurile îl dădeau, de 
departe favorit. Realitatea este că Mu- 
reșan n-a tras sub valoarea sa. De alt
fel, el a „mers“ fără greșeală în serii 
ca și în cele două tururi din elimi
nări directe. Ajuns însă în turneul fi
nal de patru — alături de Drîmbă,

V. TOFAN

Zilahi și Tiu, — Mureșan a avut unele 
scăderi, în pregătirea fizică mai ales. 
Or tocmai aici principalul săra urmă
ritor, Drîmbă, i-a fost mult superior, 
fapt dovedit mai ales în asaltul direct 
în care floretistul de la Steaua a ob
ținut victoria la un scor destul de 
concludent: 5—3. Iată și clasamentul 
final : 1. I. Drîmbă (Steaua) 3 
Zilahi fSteaua) 1 v (—11), 3. 
reșan (Știința) 1 v (—13), 4. 
(A.B.S.S.) 1 v (—14), 5. St.
(Știința Cluj), 6. Al. Prujinschi (C.S.M. 
Cluj), 7. " ~ . ................. "
Mare), 8.

Vineri, 
proba de 
Principalele pretendente la titlu au 
fost Steaua și Știința București. Meciul 
direct, dintre ele, desfășurat chiar la 
încheierea concursului a hotărît și 
campioana : echipa Steaua (Drîmbă, 
Falb, Poenaru, Zilahi, Nicolae) ale 
cărei principale caracteristici au fost 
omogenitatea și puterea de luptă.

Astăzi, are loc proba feminină de 
floretă (individual), iar mîine proba 
de floretă fete pe echipe.

▼, 2. I. 
T. Mu- 
M. Tiu 
Csipler

St. Weissbock (Unio Satu 
C. Paisie (Petrolul Ploiești), 
în aceeași sală, a avut loc 
floretă masculină pe echipe.

Programul jocurilor

/. MONEA 
(mijlocie). R. P. Romînă va alinia 
următoarea formație: C. Ciucă, N. 
Puiu, C. Buzuliuc, I. Mihalic, 1. Di
nu, C. Niculescu, H. Leov și I. Mo- 
nea.

Meciuri frumoase in reuniunea 
de joi seara

Gala de box oare a avut loc joi sea* 
ra, în sala Floreasca, a scos în evi
dență faptul că pugiliștii celor două 
cluburi participante (Steaua și Metalul) 
s-ani pregătit cu multă seriozitate.

Formația Steaua, întinerită cu ele
mente de perspectivă ca N. Gîju, I» 
Negru, Gh. Stăncuț, I. Baciu, a cîștw 
gat majoritatea partidelor.

Și acum, eîteva aspecte din cele 11 
meciuri. Cat. muscă : St. Constantin 
(S), în continuă ofensivă și cu depla
sări derutante, l-a învins categoric pe 
C. Macovei (M). Craioveanul N. Gîju* 
recent promovat în echipa Steaua, a 
produs o surpriză plăcută la prima sa 
evoluție pe ringurile hucureștene. Bo-: 
xînd de o manieră elegantă, Gîju l-a 
învins detașat pe C. Dincă (M). Un 
meci foarte disputat, de la primul pînă 
la ultimul sunet de gong, au realiz-at 
cele două „pene" Gh. Badiu (S) și C. 
Popa (M). Meciul a fost echilibrat, 
dar juriul l-a declarat învingător pe 
Badiu. A. Olteanu (M) și-a făcut cu 
succes reintrarea în activitatea pugi- 
listică. Boxînd mai bine decît în ulti
mele sale meciuri de anul trecut, Ol
teanu a fost declarat învingător în me-: 
ciul cu Gh. Anghel (S). Anghel, în e-: 
vident progres, s-a comportat foarte 
bine în această partidă situîndu-se 
aproape tot timpul la înălțimea învin
gătorului său.

Cat. semiușoară : Gh. Stăncuț (S), 
mai calm și mai precis în acțiuni, a 
reușit să acumuleze un minim avantaj 
în fața „combativului" D. M'inea (M) 
și să cîștige la puncte. M. Ene (M) a 
boxat foarte bine în meciul cu I. Ne- 
gru (S), în repriza a Il-a însă, recep- 
ționînd o lovitură la ficat, Ene a pier
dut prin K. O.

Graba nejustificată a arbitrului P. 
Malițchi i-a adus lui O. Baciu (S) vic
toria prin abandon în repriza a IlI-a 
în fața lui D. Dumitrescu (M). Deși 
meciul a fost echilibrat, arbitrul a o- 
prit lupta în ultimele secunde, pentru 
un accident suferit de Dumitrescu în... 
prima repriză (! ;).

0 impresie frumoasă a lăsat I. Ba
ciu (S) care, la categoria semimijlo- 
cie, l-a învins prin K.O. în repriza se
cundă pe I. Pâp (M). Celelalte rezul
tate : M. Anghel (S) b.p. E. Dănilă 
(M), A. Teodorescu (S) b. ab. r. a 
III-a P. Cîmpeanu (M), I. Ivan (S)

I/i plin sezon de pescuit...
Foto : V. Bageac

din campionatul de calificare
Campionatul republican de califica

re programează mîine in cadrul celei 
de a IV-a etape — următoarele par
tide : Petrolul Pitești — Ideal Cer
navodă; Cimentul Brăila — Construs- 
torul Ploiești; Cimentul Medgidia— 
Farul Constanța; Metakil Buzău — 
USAS Năvodari; Ceahlăul Piatra 
Neamț — Progresul Bacătij Lami
norul Roman — Cauciucul Onești i 
Constructorul Suceava — Constructo
rul Iași; Chimica Tîmăvem — Mine
rul Vulcan; C.S.O. Timișoara—Electro- 
putere Craiova; Siderurgistul Hunedoa
ra—Metalul Tr. Severin; C.S.M. Si
biu — Minerul Lupcni.

b. ab. r. a III-a St. Bene (B).
• în cadrul campionatului pe echi

pe al Capitalei, selecționata DINAMO
VOINȚA a învins cu scorul de 39-33 

echipa OLIMPIA. Iată rezultatele: N. 
Tătăruș (D-j-V) b.p. M. Apostol (O), 
Gh. Constantin (Dj-j-V) m. n. St. Hîrșu 
(O), I. Tănase (O) b. p. N. Vasile 
(D-J-V)» Gh. Drăgan (D;4-V) b. p. I. 
Buzea (O), Gh. Voicu (D-J-V) b. p. 
I. Luca (O) și Gh. Palangă (D-J-V) 
k p. V. Ștefan (O).



SlMBATA

Confecția

„cupa steaua^. Trăgătorii de pistol viteză la înălțime
Joi și vineri, pe poligonul Tunari, 

au continuat întrecerile din cadrul con
cursului republican, „Cupa Steaua". 
S-au tras probele de armă liberă cali
bru redus 3x40 focuri seniori, 3x30 
focuri senioare și junioare, 60 de focuri 
culcat junioare, pistol viteză, skeet 100 
buc. seniori și juniori. Cel care a des
chis întrecerea din ziua a doua a fost 
M. Dumitriu (Steaua). Cu o tehnică 
bine pusă la punct și mai puțin emotiv, 
față de cum ne-am obișnuit să-l cu
noaștem. trăgătorul de la Steaua a reu
șit excelenta performanță de 592 p, ega- 
iînd astfel recordul țării și îndepli
nind totodată norma olimpică pe anul 
1964. Menționăm faptul că, în general, 
trăgătorii de pistol viteză și îndeosebi 
„olimpicii" s-au comportat foarte bine.

Este pentru prima dată în istoria aces
tei probe — ținînd seamă de perioada 
în care ne găsim — cînd wi număr de 
5 concurenți realizează cifre de la 585 
p în sus. Și cu siguranță că numărul 
ar fi sporit dacă lui St. Petrescu nu i 
s-ar fi defectat pistolul.

In probele de armă calibru redus 
nu s-au înregistrat performanțe satis
făcătoare. Cu excepția lui I. Olărescu 
(Știința) și T. Ciulu (Steaua), care au 
reușit să se apropie de o cifră accep
tabilă, ceilalți concurenți au tras cu 
mult sub posibilități. Specialiștii afir
mă în continuare că în poligonul Tu
nari — la armă calibru redus — nu se 
mai pot realiza cifre de valoare, dato
rită unor curenți de aer care circulă
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în toate direcțiile. Pentru a verifica to
tuși actualul stadiu de pregătire al tră
gătorilor de la armă calibru redus, 
sugerăm federației de fir ca următoritf 
concurs, campionatul Capitalei, să se 
desfășoare pe poligonul Dinamo.

Rezultate : armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat, junioare: 1. Georgeta 
Șerban (C.S.M.S. lași) 576 p, 2. Ga
briela Ranghelovici (Știuița) 574 p, 
3. Tudora Cristea (Cetatea Giurgiu) 
570 p. Armă liberă calibru redus 3x40 
focuri seniori, poziția culcat; 1. I. Sîr- 
bu (Sfeaua) 393 p, 2. M. Zamfirescu 
(Steaua) 391 p, 3. M. Ferecata (Di
namo) 390 p ; poziția în genunchi : I 
I. Olărescu (Știința) 383 p, 2. T. Ciulu 
(Steaua) 382 p. 3. A. Bițică (Olimpia) 
381 p; poziția în picioare: 1. T. Ciulu 
363 p, 2. M. Lazăr (Știința) 362 p,
3. I. Olărescu 359 p; pe trei poziții: 
1. I. Olărescu 1132 p, 2. T. Ciulu 1Î29 
p. 3. I. Sîrbu 1119 p. Pistol viteză: 1. 
M. DUMITRIU (Steaua) 592 p, record 
R.P.R. egalat. 2. G. Maghiar (Dinamo) 
588 p, 3. V. Atanasiu (Steaua) 586 p,
4. I. Tripșa (Dinamo) 586 p, 5. M.
Roșea (Dinamo) 586 p, 6. M. Dochi- 
lită (Steaua) 584 p. Amă liberă cali
bru redus 3x30 focuri, senioare: 1.
Margareta Enache (Steaua) 827 p, 2. 
Maria Otz (Olimpia) 822 p, 3. Ana 
Capela (Olimpia) 820 p; junioare: 1. 
Georgeta Șerban (C.S.M.S. Iași) 807 
p, 2. Eugenia Ghiban (C.S.M.S. Iași) 
792 p, 3. Mariana Antonescu (Știința) 
788 p. Skeet, seniori: 1. M. Georgescu 
(Steaua) 88 t, 2. N. Ștefan (Olimpia) 
85 t, 3. D. Danciu (Din. Obor) 84 t; 
juniori: 1. B. Marinescu (S.S.E. I) 87 
ț 2. A. Sencovici (S.S.E. 1) 85 t, X 
R. Constantinescu (S.S.E. I) 77 t

V. GODESCU

SCRIMA : sala Giulești, de la ora 
*: campionatul republican de scri
mă — proba de floretă fete (indivi
dual).

CALArie : baza hipică din calea 
Plevnei, de la ora 16 : „Cupa primă
verii”.

BASCHET : sala Floreasca, de la 
ora 16 : Mureșul Tg. Mureș — Știința 
București (f) ; Voința București — 
Rapid București (f) ; Olimpia M.I. — 
Voința Tg Mureș (m).

HANDBAL. : stadionul Tineretului, 
de la ora 16,45 : Știința București— 
Știința Slatina (campionatul de cali
ficare masculin).

CICLISM : velodromul Dinamo, de 
Ia ora 16 ; „Cupa Steaua” — concurs 
de deschidere a activității competi- 
tionale la pistă.

DUMINICA
BOX : patinoarul „23 August” t de 

la ora 10, meciul internațional între
R. P. Romînă și R.P.D. Coreeană.

FOTBAL : stadionul „23 August", 
ora 14.45 : Progresul—U.T.A. ; ora
16.30 : Rapid—Farul (cat. A) ; tere ■ 
nul Gloria, ora 8,30 : Metalul—Știința 
București (cat. B) ; stadionul Giu- 
Iești, ora 8,30 : Tehnometal—Dinamo 
București (juniori) ; ora 10,15 : Rapid 
—Farul (juniori) ; ora 12,15 : Teb.no- 
metal — Mușcelul Cîmpulung Mușeel 
(cat C) ; terenul „Timpuri noi”, ora 
•,45 : Flacăra roșie—Dinamo Victoria 
(juniori) ; ora 10,30 : Flacăra roșie — 
Unirea Răcari (cat. C) ; stadionul 
„23 August", teren III, ora 10 : Meta
lul București—Știința București (ju
niori) ; teren IV, ora 12,30 : Viitorul 
Electronica — C.S.Ș. București (ju
niori) ; stadionul Progresul, ora 11 : 
Progresul — Unirea Răcari (juniori).

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de 
la ora 9,30 : campionatul Capitalei, 
de înot pentru copii ; ora 11,30 : cam
pionatul Capitalei de juniori la polo
S. S.E. 1— C.S.Ș.

POLO : Ștrandul Tineretului, ora
11.30 : „Cupa Steaua11 : Steaua—Rapid; 
ora 12,30 : Dinamo — Progresul.

HANDBAL : terenul Progresul,
ora 10 : Electromagnetica—Știința Ti-

mișoara ; 11,10 :
Știința București ; ora 12,20 : Progri 
sui — Rapid (toate în -_A '' A*
terenul Giulești, ora
București—S.S.E. Cluj (campionăti 
de juniori) ; ora 11,30 : Rapid—Trac 
torul Brașov (cat. A) ; terenul Stei 
ua, ora 11,45 : Știința București - 
Știința Slatina (camp, de calificări 
masculin, retur) ; ora 17 : Steaua - 
Rafinăria Teleajen (cat. A).

BASCHET : sala Floreasca, de 1 
ora 8,30 : Voința București—Mureși 
Tg. Mureș (f) ; Știința București - 
Dinamo București (m) ; Știința Buc: 
rești—Rapid (f) ; Steaua—Rapid (m 

VOLEI : sala C.P.B., de la ora 9,31 
Olimpia—Electroputere Craiova (n 
seria a Il-a) : Rapid — Dinamo (f 1 
„Cupa R.P.R.”).

SPORTURI NAUTICE : Pe aleii 
din jurul lacului Herăstrău, de 1 
ora 10 : „Crosul canotorilor”.

RUGBI : stadionul Dinamo, ora 11 
Dinamo—Ancora Galați ; ora 16,30 
Steaua—Grivița Roșie ; stadionul Glc 
ria, ora 10 : Gloria—C.S.M.S. Iași.

SCRIMĂ : sala G'ulești, de la or 
9 : campionatul R.t.R. de scrimă - 
floretă fete pe echipe.

CICLISM : șoseaua Olteniței, km 
13, de la ora 9,30 : start în campiona 
tul republican de contra-timp (pe 
recbi), faza orășenească.

categoria A)
10,15 : S.S.E.

începe sezonul în aer liber
pe... mare

' oficial la 1 mai • Importante măsuri ale federației • In = 
40 000 de copii vor învăța înotul • Concurs internațional =

=JllllllllllllInlllllllllllllllllllllllllll

în campionatul masculii

Fruntașele clasamentului nu au avut emoții în etapa de ji
Noul bazin de înot din

BASCHET

X O dată cu apropierea sezonului cala, 
~ toate bazele sportive de notație se
— pregătesc pentru primirea înotătorilor. 
B In așteptarea primelor antrenamente în 
E aer liber, se reamenajează bazinele, 
“ cabinele, instalațiile. Nu mai e mult șl 
•E vom putea urmări din nou zbenguiala 
~ copiilor, sau antrenamentele sportivi- 
~ lor.
E Sezonul va începe oficial la 1 mai,
— dar pe alocuri el nu va ține seama de
~ calendar, pentru că o serie de bazine 
~ (ștrandul Tineretului, Rafinăria Nord
E Ploiești, Schela Cîmpina, Olimpia Baia 
E Mare) funcționează cu apă încălzită. 
E Numărul instalațiilor sportive afectate 
= natației a crescut. S-a construit bazi- 
z nul — de dimensiuni olimpice — Di- 
= namo care, începînd din luna mai, va 
E funcționa tot timpul anului. Această 
E „permanență' este posibilă datorită 
E apei încălzite și canalului care leagă 
= cabinele de bazin.

La ștrandul Tineretului din București, 
E complexul de bazine va arăta... reînti- 
E neiit în acest an. Cabinele au fost com- 
E plet reamenajate, spațiul din jurul ba- 
~ zinelor a fost asfaltat, au apărut noi 
= terenuri de volei și baschet și au fost 
E completate instalațiile pentru pregătirea 
E pe uscat a înotătorilor.
- Aceeași grijă pentru crearea unor 
= condiții optime practicării natației se 
= vădește și într-o serie de alte centre 
= din regiunile Ploiești, Banat, ~ *
- Brașov. Și în aceste locuri 
= D&ntru natație a creșcut.
= Inițiativa înființării centrelor
= pentru copii este bine primită r______
E deni atît de profesorii de educație fi- 
~ rică și de instructori, cit și de... părinți.
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Crișana, 
interesul

de înot 
pretutin-

parcul sportiv Dinamo
Foto: V. Bageac

Federația de specialitate se preocupă
ca numărul celor care învață și practică 
înotul să crească și mai mult în acest 
an. Se știe că în sezonul trecut au în
vățat să înoate peste 20 000 de tineri. 
Din centrele de inițiere s-au ridicat ti
neri sportivi fruntași ca Andrei Moraru, 
Cristina Stănescu, Octavian Nicolae etc.

Anul acesta, prin măsurile luate de 
federație, există premise ca numărul 
celor ce vor învăța să înoate să fie 
de două ori mai mare. E nevoie ca ex
periența specialiștilor din această ra
mură să fie extinsă. In localitățile care 
duc lipsă de antrenori federația a ho- 
tărît să detașeze specialiști care să 
pregătească noi promoții de înotători. 
Foarte utile, pentru atragerea copiilor 
spre practicarea natației, sînt demon
strațiile de înot ale sportivilor frun
tași.

In acest vast plan alcătuit de fede
rație n-a fost uitat litoralul. Și aici 
se vor amenaja centre de învățare a 
înotului, mai mult chiar, pentru populari
zare se va organiza pe mare, pentru 
prima oaiă în țara noastră, un concurs 
internațional de înot.

In ajutorul instructorilor voluntari, fe
derația a elaborat un curs tehnico-me- 
todic a cărui noutate constă în începe
rea inițierii cu procedeul tehnic liber 
și nu bras, ca pînă acum.

După depășirea fazei de început, co
piii cei mai dotați vor fi opriți la sec
țiile din cluburi, unde vor continua să 
se perfecționeze pentru îmbogățirea lo
tului înotătorilor noștri fruntași.

NICOLETA ALDEA

Campionatul republican de baschet 
a programat joi o etapă intermediară.

In Capitală, Dinamo și Rapid — ia 
cursa lor pentru titlu — și-au îmbogățit 
bagajul de puncte prin noi victorii la 
scor.

Dinamoviștii au avut ca adversar for
mația gălățeană Siderurgistul, care a- 
proape în fiecare campionat îi producea 
mari dureri de cap, cîștigînd cel puțin 
cite un meci. Numai că de data aceasta 
„presingul" bucureștenilor a derutat 
complet formația dunăreană, care nu a 
mai posedat forțe pentru organizarea 
jocului. Scor: 81—56 (46—21).

Cit despre formația Rapidului (în care 
a reintrat Cristian Popescu), după nu
mai 16 minute de joc cu Politehnica 
Cluj, ea conducea cu 43—16, anun- 
țind un scor record. Spre final insă, 
bucureștenii au slăbit ritmul, înles
nind oaspeților ca printr-o serie de 
contraatacuri reușite să reducă din di
ferență. Scor final: 87-62 ( 47—29) 
pentru Rapid, (a.v.).

• LA ORADEA, Dinamo a învins 
după un meci spectaculos, pe Știința 
Timișoara cu 77—61 (35—28). Gaz 
dele au avut de mai multe ori ini
țiativa, dar de fiecare dată timișore
nii au reușit să egaleze, ultima oară 
în min 28 (44—44). (1. Ghișa—coresp. 
reg).

Mîine, la ștrandul Tineretului

„Cupa Steaua11, la polo
Duminică dimineață, la ștrandul 

Tineretului, iubitorii natației din Ca
pitală vor putea asista la meciurile 
de polo dotate cu „Cupa Steaua", com
petiție care inaugurează sezonul în 
aer liber. La această întrecere participă 
echipele Dinamo, Știința, Rapid și 
Steaua. Jocurile se vor disputa sis
tem turneu. Prima etapă programează 
mîine, următoarele jocuri: Steaua— 
Rapid (ora 11,30) și Dinamo—Progre
sul (ora 12.30)

★
S-a încheiat prima parte a campio

natului de polo al Capitalei, rezervat 
echipelor de copii. La jumătatea în
trecerii, cea mai bună comportare att 
avut-o echipele S.S.E. 1 și Steaua 
care ocupă locurile I din cele două 
serii. Dar 
tele •

3. S.S.E. 11
4. Progresul

3 10 2
3 0 0 3

SERIA A 11-a

4:11 2
2:17 0

1. Steaua 2 2 9 0 8:2 4
2. Rapid 2 10 1 6:5 2
3. C.S.S. 2 0 9 2 

★

2:9 0

Duminică dimineața de la ora 11,30,
bazinul acoperit Floreasca găzduiește

restanță in cadrul campionatului Ca
pitalei la juniori (seria 1). înaintea 
desfășurării acestei partide clasamentul

iată cum arată clasa men-

1 S.S.E I
2. Dinamo

SERIA
3 3
3 2 0 1

J
0 0 17: 2 6

11: 4 4

desfășurării acestei partide 
seriei I se prezintă

3
2
2
3
★

desfășoară la bazinul 
Floreasca, de la ora 9,30, întrecerile 
de înot pentru copii din cadrul cam
pionatului Capitalei.

1. Progresul
2. S.S.E. I
3. C.S.S.
4. Dinamo

Tot mtfine se

astfel;
3
1
1
0

0 
o 
o 
o

o
1
1
3

20: 3
11:11
7:11

12:25

6
2
2
0

• LA BRAȘOV, Steagul roșu nu 
a mai repetat comportarea din etapa 
trecută,, pierzind meciul cu Știința 
Cluj: 58—67 (23—31). „Stegarii" au 
jucat de la egal la egal cu fruntașa 
clasamentului în prima repriză, dai 
au comis după pauză, multe greșeli, 
de care studenții (care au luptat tu 
nxiltă însuflețire) au profitat 
fiecare dată cu promptitudine. 
Secăreanu—coresp.).

• ALTE REZULTATE: Știința 
Mureș — Știința București 58 
(27—34); Șt'iinia Craiova 
58—90 (26—32).

de 
(V.

Tg
1—63

Steaua

STIINTA BUCUREȘTIJ

(Urmare din pag. 1)

feroviarelor, au reușit „performanța" 
de a încheia meciul fără ca să fie eli
minate de pe teren. In plus, campioa
nele nu s-au lăsat prea mult invitate 
și atunci cînd li s-a oferit ocazia au 
speculat cu dibăcie fiecare inexactitate 
a sistemului defensiv advers. Extrem 
de concludentă ni s-a părut în acest 
sens declarația, după meci, a antreno
rului Științei, Costel Dinescu: „Noi 
ne-am apărat cu luciditate șansele și 
am luptat cu toate forțele pentru vic
torie. Este foarte adevărat însă că de

Foto : I. Mihăică

Eva Ferencz încearcă s-o depășească pe Olga Pire an prin dribling. Fază din 
meciul Rapid — Mureșul

• Duminică este programată 
pa a XX-a, Cele mai importante 
ciuri se vor desfășura în Bucur 
in cuplaj cu ultimele jocuri din 
netil .................... "
este așteptată partida STEAUA— 
PID (în tur 69—63 pentru Rap 
dar nici meciul Dinamo -Ț.Ști. 
București (în tur 95—79 pentru 
denți) nu este mai puțin pasionant 
rest: la Cluj, Politehnica—Știința 
Mureș și Știința — Știința Craio 
la Galați Siderurgistul — Din; 
Oradea, iarlaTimișoara; Știința—S 
gul roșu Brașov.

final feminin. Cu mare int

nici meciul Dinamo - Ști

VIRTUALA CAMPIOANA
data aceasta, adversarele noa 
ne-au... ajutat mult ca s-o obținer

Iar acum, singura problemă a turr 
lui care a mai rămas de lămurit 
mod practic este cea a locului trei. I 
punsul îl vom căpăta însă abia du 
nică dimineața, după ultima confr 
tare dintre Voința și Mureșul. Pînă

MECIUL RAPID 
(40—44) IN

— ȘTIINȚA 
CIFRE :

ȘTIINȚA : aruncări de la semidistan; 
34/6; aruncări de sub panou 15/9; , 
runcări libere 18/12 ; recuperări în atc 
8 ; recuperări în apărare 23 ; pase gr 
șite 8 ; greșeli de tehnică 12 ; procent 
de greșeli 25%.

RAPID : aruncări de la semidistan- 
33/8 ; aruncări de sub panou 15/6 ; arui 
cări libere 18/12 ; recuperări în atc 
8 ; recuperări în apărare 23 ; pase grt 
șite 8 ; greșeli de tehnică 10 ; procei 
taj de greșeli 25%.

cum, buc-ureștencele au cîștigat de dc 
ori (62—47 și 56—48) iar mure» 
cele o dată (57—46).

In primele meciuri din returul t 
neului final, Rapid a întrecut Mure 
eu 69—60 (24—25), iar Știința a 
vins Voința cu 60—40 (21—19). Dt 
aceste jocuri, ȘTIINȚA BUCUREȘ
poate fi socotită virtuallă campioaj
Iată olasamentul:
1. Știința 22 21 1 1371:1006
2. Rapid 22 19 3 1429:1002
3. Mureșul 22 12 10 1154:1122
4. Voința 22 11 11 1227:1202

Astăzi sînt programate meciurile JV 
roșul — Știința și Voința — Rapid, , 
mîine se joacă ultimele partide, Voir 
— Mureșul și Știința — Rapid.



Scopul tactic al procedeelor tehnice PREGĂTIRILE LOTURILOR
Jocul colectiv-construetiv. fiind una 

din caracteristicile de bază ale orientă
rii noastre de joc, capătă o importanță 
crescîndă pe măsură ce noile așezări 
ale formațiilor creează baraje din ce în 
Ce mai greu de trecut în calea atacului.

Cunoscînd că pentru realizarea acestei 
caracteristici jucătorul în atac are posi
bilități limitate ca timp și spațiu, de 
manevrare prelungită a mingii (îndeo
sebi în sistemul cu 4 fundași) se impune 
reducerea la minimum a timpului afectat 
execuțiilor tehnice în acțiunile de atac, 
prin stricta lor limitare la cerința mo
mentului tactic.

Din acest punct de vedere se poate 
afirma că în stadiul actual jucătorii no
ștri sînt mal greu de depășit la capito
lul capacitate de luptă, IN SCHIMB SE 
DOVEDESC DEFICITARI IN CEEA CE 
PRIVEȘTE CONCORDANȚA INTRE 
PROCEDEUL TEHNIC ȘI MOMENTUL 
TACTIC.

Iată un prim exemplu : sînt nenumă
rate cazurile în care portarul, anticipînd 
direcția mingii expediate de înaintașul 
advers, se mobilizează șl o reține. De 
cele mal multe ori însă, gîndirea lui 
tactică a funcționat curgător numai pînă 
în momentul rezolvării sarcinii de apă
rare. De aici și plnă la executarea pro
cedeului de transmitere a mingii (dega
jare cu piciorul sau aruncarea cu mîna) 
efectuează o serie de mișcări suplimen
tare, de multe ori inutile, care întîrzie 
trecerea echipei în atac.

Același fenomen și cu același efect 
se observă la jucătorii din apărare. După 
un reușit atac pentru deposedare sau 
interceptare a mingii, jucătorul în cauză 
efectuează la rîndul său un control pre
lungit al mingii (ex. Koszka) spre a se 
„orienta** către care coechipier s-o tri
mită.

Nu putem trece peste cazurile destul 
de frecvente în care un înaintaș, anti
cipînd desfășurarea fazei, pătrunde spec
taculos printre apărătorii adverșl pri
mind mingea pe o poziție din cele mai 
favorabile. Dar, ase
mănător cazurilor 
anterioare, gîndirea 
lui a anticipat doar 
prima parte a fazei, 
astfel că, nemobi- 
lizîndu-se total pen
tru rezolvarea inte
grală a a'cțiunii în 
care s-a angrenat nu 
este pregătit pentru folosirea procedeului 
tehnic impus de momentul tactic și de 
cele maj multe ori greșește.

De aici reiese că deficiențele princi
pale care frînează realizarea jocului co- 
lectiv-constructiv sînt următoarele : re
dusele cunoștințe tehnice și în special 
neadaptarea lor la noile condiții de joc ; 
necunoașterea scopului tactic al proce
deelor tehnice specifice posturilor ; lipsa 
deprinderii de orientare anticipată asu
pra cerințelor momentului tactic. Apari
ția persistentă a acestor deficiențe în 
jocul echipelor noastre se datorește în 
mare măsură faptului că la antrenamen
te pregătirea tactică ocupă un loc infim 
sau este complet ignorată. După cum 
preocuparea multor antrenori pentru 
pregătirea tactică se adresează de regu
lă tacticii colective, neținînd seama că 
la baza acesteia stă capacitatea tehnico- 
tactică individuală.

Cele mai concludente exemple în sus
ținerea celor de mai sus ni le oferă ju
cătorii : Dumitriu și lonescu (Rapid), 
D. și A. Munteanu (Petrolul), Creinicea- 
nu și Pavlovici (Steaua), Remus Lazdr 
și Igna (Știința Timișoara), Matei 
(CSMS) ș.a. care deși se angajează în 
acțiuni printr-o corectă anticipare, gîn- 

* direa lor tactică insuficient dezvoltată, 
stopează undeva pe parcurs propria lor 
acțiune : sau îi vedem făcînd o suită de 
driblinguri bine efectuate ca execuție 
tehnică, de multe ori însă fără conți
nut tactic.

Tratînd analitic această problemă șl 
știind că jocul colectiv în cadrul căruia 
se construiesc diferite combinații tactice 
(în vederea atingerii scopului jocului) 
se realizează prin transmiterea curgătoa
re a mingii, putem prevedea cu oarecare 
exactitate și scopul lor tactic. De pildă : 
pentru deposedarea adversarului, jucăto
rii din apărare folosesc, în mod curent, 
atacul din față, din lateral și din urmă
rire, cu dublul scop tactic : de a rupe 
acțiunea de atac adversă șl de a pune 
echipa proprie în atac.

Transmiterea mingii nu va mai consti
tui o problemă pentru jucătorul apără
tor care-și cunoaște perfect atribuțiile. 
După cum necunoașterea scopului tactic 
al acțiunii întreprinse va necesita un 
timp de gîndire, mai mult sau mai puțin 
îndelungat, care va întîrzia trecerea 
echipei sale în atac.

La mijlocul terenului și în terenul ad
vers, unde jucătorii primesc cu precă
dere mingile din urmă (mijlocașii), sau 
dinspre lateral (înaintașii), succesiunea 
procedeelor tehnice poate fi de asemenea 
prevăzută : lovirea directă a mingii sau 
precedată de o preluare cu întoarceri 
de pînă la 1800.

In terenul advers și în special în zona 
de finalizare, preluarea va rămîne un 
procedeu lipsit de scop tactic dacă nu e 
urmată de un procedeu subordonat jo
cului colectiv sau dacă nu se urmărește 
realizarea imediată a scopului jocului. 
Adică, preluarea își va găsi utilitatea 
în joc numai dacă va fi urmată în tim-

pui doi de lovire (pasa apropiată pentru 
„un-doi”-uri, deschideri, lansări, centrări, 
tras la poartă) sau de fentă continuată 
cu dribling (în cazul angajării într-o 
acțiune individuală pentru finalizare).

în toate celelalte cazuri în care este 
folosită preluarea, deși există posibili
tatea lovirii directe a mingii (pasa sau 
trasul la poartă) se poate vorbi de o 
necunoaștere a scopului tactic al lovirii 
directe.

Exemple se pot da pentru fiecare post, 
dat fiind că fiecare are specificul lui 
ca succesiune și execuție a procedeelor 
tehnice. Dar, în materialul de față am 
urmărit numai să demonstrăm că TO
TALITATEA MIJLOACELOR TEHNICO- 
TACTICE INDIVIDUALE TREBUIE SU
BORDONATA SCOPULUI TACTIC. 
REALIZĂRII JOCULUI COLECTIV, 
CONSTRUCTIV.

Prin urmare, dacă acțiunile individuale 
se pot prevedea cu o oarecare exactitate, 
este firesc ca și cele colective să poată 
fi prevăzute ca succesiune.

Cunoscîndu-se că la baza jocului co
lectiv stă ideea de pasă, jucătorii vor ști 
dinainte că toate procedeele tehnice fo
losite de coechipierul care are sau va 
avea mingea vor fi subordonate din 
punct de vedere tactic jocului colectiv 
(ideii de pasă). Jucătorul care are min
gea va fi preocupat în cîmp de transmi
terea ei. iar în fața porții adverse de 
finalizare.

Măiestria de a rezolva cu mijloace teh
nice simple diferitele probleme tactice 
ivite în timpul jocului este proprie ju
cătorilor cu gîndire superioară. Ținînd 
seama că timpul și spațiul afectat în joc 
execuțiilor tehnice se reduc din ce în 
ce mai mult prin creșterea ritmului și a 
noilor așezări, jucătorii își vor impune 
la antrenamente dezvoltarea calităților 
tehnice subordonate exclusiv unei a- 
daptări cit mai rapide la. cerințele tac
tice în noile condiții de joc.
în stadiul actual, *

SSMMM
Dispută aeriană penlru balon in careul echipei Dinamo Victoria

Foto: P. Romoșan
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în care toate efortu
rile sînt îndreptate 
spre ridicarea cali
tativă a fotbalului 
nostru și a afirmă
rii lui pe plan inter
național, considerăm 
că atenția antreno
rilor și jucătorilor 
fruntași trebuie di
rijată spre urmă- 

tratarea analitică a 
specifice

toarele probleme : 
necesităților tehnico-tactice 
posturilor în condițiile jocului cu 4 fun
dași ; cunoașterea scopului tactic al pro
cedeelor tehnice folosite în apărare, pen
tru ruperea acțiunii de atac a adversa
rului ; perfecționarea și utilizarea cali
tăților tehnico-tactice individuale în ve
derea realizării jocului colectiv ; cunoaș
terea scopului tactic al procedeelor teh
nice folosite în atac și subordonarea to
tală a acestora realizării principalului 
scop al jocului.

Astfel, printr-o participare conștientă 
a jucătorilor la pregătire va trebui ca 
fiecare antrenament, afectat îmbunătă
țirii sau perfecționării tehnicii indivi
duale. să fie organic legat de îmbunătă
țirea sau perfecționarea tacticii indivi
duale.

Așa, de pildă, antrenamentul portaru
lui va urmări, paralel, și perfecționarea 
prizei la minge și dezvoltarea orientării 
vitezei, și preciziei de transmitere a 
mingii (spre un punct lateral dinainte 
fixat).

în antrenamentele tehnice ale jucăto
rilor de cîmp se va insista pe perfec
ționarea procedeelor strict utile, punîn- 
du-se accentul pe formarea deprinderilor 
cerute de noile condiții de joc.

La apărători, exersarea atacurilor pen
tru deposedarea adversarului de prin£e 
să fie urmată de transmiterea prbmptă 
a acesteia, fără control sau conducere 
prelungită (inutilă), respectînd astfel 
succesiunea logică a procedeelor speci
fice postului.

Exercițiile de tactică individuală cu și 
fără minge trebuie aplicate în jocurile 
cu temă, precum și în jocurile școală, 
tinzîndu-se spre reducerea la minimum 
a timpului dintre preluare și procedeul 
următor, asupra căruia jucătorul s-a o- 
rientat anticipat.

în concluzie, pomindu-se de la princi
piul că nu există procedeu tehnic fără 
scop tactic, urmărindu-se în antrena
mente creșterea siguranței în legarea 
procedeelor tehnice între ele și de sco
pul tactic (renunțîndu-se la mișcările 
inutile) se va realiza cursivitatea jocului.

Loturile B și de tineret au susținut 
joi, pe stadionul Republicii, noi me
ciuri cu caracter de omogenizare și 
verificare.

In prima partidă, LOTUL DE TI
NERET a avut ca parteneră de joc 
pe formația bucureșteană de categorie 
C, DINAMO VICTORIA, de care a 
dispus cu 6—2 (2—1) prin punctele 
marcate de Iancu (min, 20), Pavlovici 
(min. 30 și 57), Adam (min. 67), Fră- 
(ilă (min. 77 și 81).

Lotul de tineret a început jocul cu 
următorul 11: Haidu—Lupescu, Du
mitru Nicolae, Grăjdcanu, Hălmăgea- 
nu — Jamaischi, Iancu — S. Avram. 
Pavlovici. Adam, Stoicescu. Selecționa- 
bilii au făcut o primă repriză mai sla
bă, fapt reflectat de altfel și pe tabela 
de marcaj. în această parte, echipa n-a 
funcționat ca un tot omogen. Unii din
tre jucători nu au luat jocul în serios 
(chiar și cei din compartimentul defen
siv), iar alții n-au respectat disciplina 
de joc (Pavlovici, în special).

După pauză, antrenorii B. Marfan 
ș! I. Petschowschi au operat trei mo
dificări în formație, introducînd pe 
Suciu. Șfefănesctt și Prățilă. In această 
formulă, echipa a dovedit o mai mare 
preocupare pentru joc organizat, di-

din min. 60, atacul 
Adam 
legat,

cu
„vîrfuri" — a sc- 

fiind totodată și mai

LOTUL B a primit 
METALUL BUCU-

na mic, iar 
Frățilâ și 
tionat mai 
eficace.

In continuare, 
replica echipei
REȘTI. Scor: 4—1 (0—1). A fost un 
meci de antrenament reușit pentru 
selecționabili care, cu mici excepții, 
au dat dovadă de combativitate in 
dorința de a respecta indicațiile date 
de antrenorii Angelo Niculescu și Ște
fan Covaci.

Lotul B și-a impus superioritatea 
teritorială de la început și a păstrat-o 
pe toată durata partidei. în prima re-

priză n-a reușit însă să înscrie nici 
un gol, primind in schimb unul In 
min. 45, cînd Protopopescu a profitat 
de_ e greșeală a portarului Andrei 
(pînă atunci nesolicitat). In aceast' 
perioadă acțiunile selecționatei se
cunde s-au purtat oarecum șablon și 
în aceasta rezidă și totala ineficacitate 
a liniei de atac. Jucătorii au păstrat 
de multe ori inutil balonul în posesia 
lor, n-au încercat — în atac — schim
bări de direcție, care să deruteze apă
rarea aglomerată a metalurgiștilor. In 
prima- repriză, lotul B a avut urmă
toarea alcătuire : Andrei—Surdan. So
lomon Marin Marcel, Cimpeanu — Va- 
sile Alexandru. Mafteuță — Badea, Ma- 
teianu, Dridea 1, C. lonescu.

La reluare, în formația iotului B 
sînt introduși Matache, Nunweiller IV, 
Octavian Popescu. Hașoti. Ț ir lea și 
Public. Acum, superioritatea șglecțio- 
nabililor se manifestă și la capitolul 
TACTICA. Mișcarea jucătorilor in teren 
se face cu mai multă ușurință, pasele 
scurte alternează cu cele lungi, mijlo
cașii Vasile Alexandru și Octavian Po
pescu acoperă o zonă mare interca- 
lîndu-se deseori în atac. In conse
cință, se creează mai multe situații de 
gol din care se vor fructifica numai 
patru de către Mateianu (min. 50), 
Oct. Popescu (min. 67) și Țîrlea (min. 
80 și 85). Ne-au plăcut, îndeosebi, 
Surdan și Nunweiller IV (dintre fun
dași), V. Alexandru, neobosit din „16 
în 16", Octavian Popescu, foarte mobil 
și clarvăzător, Mateianu și Țîrlea.

G. NICOLAESCU

★
Tot joi, fotbaliștii din lotul olimpia 

au susținut pe, stadionul „23 August" 
un joc școală cu Știința București, pe 
care au întrecut-o cu 7-0.

Despre etapa de miine și incâ ceva,
(Urmare din pag. 1)

î 
nici Dinamo Pitești nu poate fi sigură 
de victorie pe teren propriu în fața 
ieșenilor.

Rcprogramarca unor jocuri

Reîncepe campionatul juniorilor
Mîine, în 40 de orașe din țară, 49 

de arbitri vor chema la întrecere la 
primul meci al returului cele 98 de 
echipe participante în campionatul re
publican de juniori.

Reamintim cititorilor noștri că îna
intea meciurilor de mîine liderii ce
lor 12 serii sînt : C.S.M.S. Iași (seria 
I), Știința Galați (seria a II-a), Pe
trolul Ploiești (seria a III-a), Farul 
Constanța (seria a IV-a), Viitorul E- 
lectronica București (seria a V-a), Di
namo Pitești (seria a Vl-a), Electro- 
putere Craiova ("seria a VII-a), Știința 
Timișoara (seria a VIII-a), U.T. Arad 
(seria a IX-a), C.SM. Cluj (seria a 
X-a), Arieșul Turda (seria a Xl-a), 
Steagul roșu Brașov (seria a XH-a).

Prima etapă a returului programea
ză în București șase partide. Orele și 
IocijI de disputare îl puteți afla ur
mărind rubrica noastră „Programul 
manifestațiilor sportive din Capitală*.

I. BĂLĂNESCU
antrenor federal

Ieri dimineață am fost informați 
de F.R. Fotbal că au fost reprogramate 
o serie de partide. Astfel, jocul Side- 
rurgistul Hunedoara — Dinamo Pitești 
din cadrul „Cupei R.P.R.** va avea loc 
la 22 aprilie. Totodată au fost stabi
lite date noi de disputare pentru me
ciurile la care echipa Dinamo Su
ceava nu s-a putut prezenta, lată-le: 
Laminorul Brăila—Dinamo Suceava la 
6 mai, Dinamo Suceava—Textila Bu- 
huși la 13 mai; Rapid Mizil—Dinamo 
Suceava la 20 mai.

Așa cum am spus deci, lupta va 
fi deosebit de dirză, surprizele 
nu sînt nici ele excluse, daj in

diferent de rezultatul de pe teren pu
blicul așteaptă meciuri de mare spec
taculozitate. Spunînd aceasta, sîntem 
în asentimentul sutelor de mii de iu
bitori ai fotbalului care, duminică de 
duminică, umplu stadioanele în aștep
tarea revirimentului privind calitatea 
jocurilor. Pledînd pentru practicarea 
unui fotbal dus într-o notă de perfectă 
sportivitate, pentru obținerea victoriei 
dorim ca fotbaliștii din echipele care 
au ca adversari direcți jucători din lo
tul olimpic să dea dovadă de cava
lerism, să lupte cinstit pentru balon, 
să evite intrările dure care ar putea 
duce la indisponibilități. Aceasta nu 
înseamnă că selectionabilii trebuie... 
menajați. Dimpotrivă, ar fi de dorit 
ca ei să fie supuși unor eforturi deo
sebite în joc, ei să arate publicului că 
sînt bine pregătiți, să fie, cum spu
neam noi „vioara întîi", în meciurile 
de mîine. In această ordine de idei 
ne gîndim, printre alții, la Pîrcălab 
care, în ultimul timp, a început să se
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menajeze în chip exagerai, să lase a 
proastă impresie publicului și să mani
feste o nejustificată înfumurare... Ifl 
concluzie, așteptăm de la selecționabili 
jocuri bune care să justifice încrede
rea ce le va fi acordată la 3 mai.

I

Revenind asupra etapei, iată pe 
scurt amănunte privind pregă
tirile echipelor. In săptămina a- 

ceasta toate echipele au susținut jocuri 
de antrenament. O surpriză puțin plă- 
euiă înaintea revederii de duminică 
cu fotbaliștii din Arad, ne-a furnizat-d 
vestea primită din Cîmpina, unde joi 
U.T.A. a cedat cu 2—0 echipei Poiana 
(I). Intense pregătiri ne-au fost sem
nalate din tabăra timișoreană. După 
cele relatate la telefon de corespon
dentul nostru, se pare că studenții dei 
pe malul Begăi sînt hotărîti să nu lase 
în meciul de mîine mai mult de un 
punct confraților lor din Cluj. (Ră- 
mîne de văzut dacă și clujenii se vor 
mulțumi numai cu atît...).

Un rezultat de antrenament, dar 
care spune mult, este și cel obținui 
de Petrolul în compania echipei Ca- 
raimanul Bușteni. Joi după o reprizS 
albă, petroliștii au obtinut victoria 

eu... 1—0. „Petrolul n-a mers... Atacul 
a jucat slab... Apărarea era să pri
mească citeva goluri de Ia jucătorii 
din Bușteni...**, ne-a comunicat cores
pondentul nostru V. Zbarcea. Nu co
mentăm această performanță, dar uti 
lucru este cert: Petrolul trece prin una 
din marile sale „crize". De ce oare?.

După victoria cu 6—0 în fata Cri- 
șului obținută duminica trecută pe te
ren propriu, ieșenii manifestă un opti
mism robust. Să nu fie prea devreme, 
căci privind clasamentul (locul 12) 
și meciul de la Pitești, cu greu poți 
să-ti imaginezi că vor sălta de aici. 
Totuși... e bine să fii optimist.

Așa cum am mai anunțat, concursul Pro
nosport nr. 16 de mîine duminică 19 aprilie 
este deosebit de interesant, cuprinzînd par
tide din campionatul R.P.R. categoria A și 
B și meciuri din campionatul italian divi
zia A.

Iată programul concursului Pronosport de 
mîine :

I. Siderurgistul — Dinamo București 
A).

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. Dinamo Bacău
VIII. Ind. Sîrmei — C.S.M. Sibiu (cat. B).
IX. Atalanta — Milan (camp, italian A).
X. Messina — Juventus (camp, italian A)
XI. Roma — Spăl (camp, italian A)
XII. Torino — Fiorentina (camp, italian A).
Iată și programul concursului Pronosport 

ni. 17, etapa djn 26 aprilie 1964:
I. Sel. divizionară A — Sel. olimpică 

R.S.C.
II. ................
III.
IV.
V. i
VI.
VII.
VIII. Fiorentina — Internazionale (camp, 

italian A)

(camp, italian

italian A) 
(camp, italian

IX. Juventus — Lanerossi
A)

X. Lazio — Torino (camp.
XI. Messina — Mantova

A)
XII. Modena — Roma (camp, italian A).

• La casele raionale C.E.C. precum

(cat.

Crișul — Steaua (cat. A)
Rapid — Farul (cat. A)
Progresul — U.T.A. (cat. A). 

Știința Cluj — Știința Tim. (cat. A). 
Steagul roșu — Petrolul (cat. A).

Poiana (cat. B).

Sel. divizionară II — Ujpesti Dozsa.
Știința Galați — Metalul Buc. (cat. B) 
Flacăra — Ceahlăul (cat. B)

C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița (cat. B) 
Gaz Metan — Ind. Sîrmei (cat. B)

. Bari — Atalanta (câmp, italian A)

• Miercuri 22 aprilie are loc al doilea 
concurs special Pronoexpres din acest an. 
La acest concurs special se vor efectua 3 
extrageri în doua faze însumînd 22 de 
numere. Va avea loc o extragere de 6 + 2 
din 49 de numere pentru atribuirea pre
miilor obișnuite în bani pe șase categorii 
și două extrageri suplimentare separate 
de cîte 7 numere din 49 pentru atribuirea 
premiilor suplimentare în obiecte și bani, 
pe 8 categorii.

„Capul de afiș" al premiilor 
în obiecte oferite gratuit îl 
AUTOTURISME (1 „Moskvici' 
BANT 600").

Important de subliniat este 
acest concurs special AUTOTURISMELE pot 
fi obținute și cu numai — 
CIȘTIGATOARE. Buletinele 
rează și ele la atribuirea

Dintre celelalte cîștiguri 
remarcă excursiile peste 
acordă în număr nelimitat la acest con
curs. Excursiile în R.P. Ungară vor avea 
loc cu autocarul prin O.N.T. Carpați.

?! 
la agențiile C.E.C. proprii continuă plata 
premiilor în bani obținute la concursul 
SPORTEXPRES trim. I—1964. Așa cum am 
mai anunțat numărul câștigătorilor de auto
turisme este pînă în prezent de 17. Un 
număr mare de participant au obținut 
premii constînd în excursii în U.R.S.S. pe 
itinerariul Kiev — Leningrad — Moscova 
sau Chișinău — Kiev — Moscova.

PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 15 DIN 12 APRILIE 1964

suplimentare 
constituie 4 
și 3 „TRA-

faptul câ la

CINCI NUMERE 
zecimale concu- 
autoturismelor.
suplimentare se 
hotare care se

Categoria I 6,1 variante a 11.769 lei 
Categoria a Il-a 176,9 variante a 487 lei: 
Categoria a III-a 2006,7 variante 
lei.

LOTO-CENTRAL

a 64

apri-La tragerea Loto-Central din 17 .
lie 1964, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

8 49 87 51 6 21 40 3 42 72
Premii suplimentare : 28 39 51
Fond de premii : 900.615 lei 
Tragerea următoare va avea loc 

24 aprilie, la Tîrnăveni.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

la

Totuși... e bine să fii optimist. Iată 
formația pe care o va alinia C.S.M.S. 
în meciul cu Dinamo Pitești: Constan-, 
tinescu—V. Popescu, Motoc, Vornicu, 
Deleanu, Ștefănescu, Humă, Pop, Ma- 
tei, Voica, Milea.

Gazdele din Oradea și Brașov, 
Crișul și Steagul roșu, și-au în
cheiat și ele, după cum ne trans

mit corespondenții noștri, pregătirile. 
Orădenii speră într-un rezultat onorabil 
în fața echipei Steaua, iar brașovenii 
într-o victorie în fata Petrolului

In sfîrșit, în cuplajul din București 
îi vom vedea pe jucătorii Farului (care 
în ultima vreme nu prea strălucesc.,.) 
în compania Rapidului și pe textiliștii 
din Arad în fața Progresului. Două 
partide atractive în care echipele 
bucureștene au prima șansă, un cu
plaj de la care publicul așteaptă jocuri 
spectaculoase.



<

TOATĂ ATENȚIA DESFĂȘURĂRII ÎNTRECERILOR DE ATLETISM 
DIN CADRUL SPARTACHIADEI REPUBLICANE

In fața tuturor celor care activează 
în domeniul atletismului stau, în acest 
Sn, o serie de obiective deosebit de im
portante. Cel mai însemnat este, desi
gur, prima Spartachiada republicană.

Ca și la Jocurile Olimpice, atletismul 
dcupă un loc de frunte in desfășurarea 
întrecerilor Spartachiadei republicane.

atît prin numărul mare de sportivi pe 
care-i angrenează în întreceri, cit și 
prin situația „caracteristică" a acestui 
sport. Cind vorbim despre o situație 
„caracteristică", ne gîndim la faptul 

la Spartachiada republicană, ca și 
J.O., atletismul dă posibilitate fie-

că 
la

La sfîrșit de săptămînă

Lia Manoliu, alături de alți sportivi fruntași, va lua 
concurs din acest sezon

parte astăzi la primul

HANDBAL»* 7

Un spectacol de neuitat:

I —7---------~
|Demonstrația campionilor mondiali

Tinînd seama de marele număr al 
concursurilor programate la sfirșitul 
acestei săptămîni se poate aprecia că 
am pășit in plin, in sezonul competi
țiilor atletice. Iată programul con
cursurilor programate, astăzi Și mîine,

! VOLEI
Deocamdată.

Meciul Dinamo Suceava—

a fost omologat cu 0-3
... AȘADAR, 

rezultat ireal, 
scorerul Dorian Colbert și pe care vi l-am 
relatat pe larg în numărul de joi al zia
rului nostru. Această primă sancțiune (co
misia centrală de disciplină din F. R. Volei 
Încă n-a judecat cazul) a iost dictată de 
comisia centrală de competiții a Federa
ției, pe baza Normelor Generale privind 
sarcinile pe care le au cluburile și asocia
țiile sportive de a asigura condiții nor
male de desfășurare tuturor competițiilor pe 
care le organizează. Ca urmare a acestei 
decizii, clasamentul întrecerii echipelor mas
culine din seria a Il-a a campionatului

nu cu rezultatul de 2—3, 
viciat prin, falsul comis de

Olimpia București 
înainte Timișoa-

zepublican arată astfel înaintea etapei de
mîine (penultima) :

1. (1) Constr. Brăila 16 10 6 37:26 26
2. (3) Știința Brașov 16 9 7 34:26 25
S. (2) Știința Petroșeni 16 9 7 32:26 25
4. (5) Minerul B. Mare 16 9 7 30:26 25
5. (7) Electroputere Cr. 16 8 8 30:29 24
S. (8) înainte Timișoara 16 8 8 30:30 24
7. (4)Ind. Sîrmei C. Turzii 16 8 8 28:27 24
8. (6) C.S.M. Cluj 16 8 8 30:33 24
9- (9) Olimpia București 16 6 10 28:36 22

10. (10) Dinamo Suceava 16 5 11 20:38 21
PROGRAMUL ETAPEI : 

—- Electroputere Craiova, 
xa — Știința Brașov, Dinamo Suceava — 
Minerul Baia Mare, Știința Petroșeni — 
C.S.M. Cluj, Constructorul Brăila — Indus
tria Sîrmei C. Turziî.

★
ȘI IN CUPA R.P.R. echipele masculine 

participă mîine la jocurile etapei penul
time, pe care o vor găzdui în întregime 
orașele provinciale : C.S.M.S. Iași — Rapid 
București, Minerul Bihor — Dinamo Bucu
rești, Petrolul Ploiești — Progresul Bucu
rești, Farul Constanța — Steaua București, 
Știința Cluj , — Știința Galați, Tractorul 
Brașov — Știința Timișoara. Iată cum arată 
clasamentul Cupei R.P.R. 
meciuri :

înaintea acestor

Foto: I. Mihăică
SÎMBAtă, pe stadionul 
la ora 16, vor avea loc 
......... - • ■ • ’ 1 
„.........„__________ _ de
’ ~~ ~

,Cupa 1 Mai”. DUMINICĂ vor avea 
__ , simultan, nu mai puțin de... 5 
competiții: stadionul Republicii, de la 
ora 9: concurs organizat de Universi
tatea București; stadionul Tineretului, 
de la ora 9: concurs pentru studenți 
organizat de Inst. de Construcții; sta
dionul „23 August", de la ora 9 ; cros 
organizat de clubui Metalul; stadionul 
Dinamo, de la ora 9 : concurs pentru 
copii și juniori nelegitimați, organizat 
de clubul Dinamo; stadionul Tineretu
lui, de la ora 9,15 : start în tradiționa
la competiție de marș „Circuitul PTT”.

în Capitală :
Republicii, de _ , _
întreceri ale atleților seniori în cadrul 
concursului organizat de comisia 
specialitate a UCFS București și dotat 
cu , 
loc.

Campionatul universitar 
pe echipe

In cadrul Spartachiadei republicane 
s-a desfășurat duminică etapa a IH-a a 
campionatului pe echipe al centrului uni
versitar București. Cu această ocazie a 
fost inaugurată seria concursurilor de 
primăvară. Cîteva dintre cele mai bune 
rezultate : băieți 200 m: D Nicolae (I. 
Ped.) 24.3; 800 m: N. Mira (I. Constr.) 
2:03,7 ; 400 mg : D. Nicolae 60,0 ; lungim.”: 
A. Herman (ICF) 7,19; -
Bodnariu (ICF) 3,60 ; 
Velclu (I. Polit.) 13,20: 
Toth (ICF) 59,65; fete : 
Iade (ICF) 12,9 ; 80 mg 
Iliuță (ICF) 12,1 ; ' ”
movicl (I Constr.) 
Gurău (IMF) 14,30.

Clasamentul general al etapei: 1. Inst. 
Pedagogic 229 P: 2. Universitatea 183 
p; 3. inst. Politehnic 152,5 p; 4 Inst. 
Construcții 150,5 p ; 5 I.S.E 121,5' p ; 6 
l.MF. 60 p. etc.

prăjină : 
greutate : 
suliță : 

100 m G.
„ : M. 

înălțime :
1,40; greutate:

D. 
Cr.
Z.

Pa- 
Budan- 

E. Cos- 
A.

cărei echipe participante să realizeze un 
mare număr de puncte, cu mult 
mai mare decît ia alte sporturi, ceea

: — trebuie arătat — va însemna foar- 
mult la stabilirea bilanțului general 
finalelor Spartachiadei republicane, 
ierarhizarea fiecărei reprezentative

• regiuni.
Aceasta înseamnă că fiecare echipă 

de atletism participantă la întrecerile 
finale ale Spartachiadei republicane 
trebuie să fie pregătită din timp și la 
uri nivel calitativ cit mai ridicat. Exis
tă toate condițiile să se desfășoare 
o muncă susținută, bine organizată, 
în așa fel ca la finale (tot atunci se 
vor desfășura și campionatele indivi
duale de atletism) să se obțină rezul
tate de o bună valoare, să fie stabilite 
noi și noi recorduri.

In pregătirea temeinică a unor va
loroase reprezentative de regiuni, ac
tiviștii de atletism au, de acum, o bună 
experiență acumulată cu prilejul desfă
șurării, în 1962 și 1963, a campionatu
lui republican pe echipe. Concluziile 
desprinse cu ocazia acestor întreceri 
trebuie folosite la maximum, căutîn- 
du-se — în primul rînd — să fie elimi
nate deficiențele constatate la aceste 
competiții.

Urmărind îndeaproape felul în care 
se desfășoară prima etapă a Sparta 
chiadei republicane, antrenorii și profe
sorii de educație fizică vor avea po
sibilitatea să descopere sumedenie dî 
elemente talentate pe care să le ia în 
evidență la alcătuirea loturilor regio
nale, și pe care, mai ales, să le pregă
tească cît mai bine.

Analizînd perspectivele acestei acti
vități biroul federației de atletism a 
hotărît să doteze fiecare comisie regio
nală cu diferite materiale sportive 
(cronometre, rulete, sulițe etc.). De 
asemenea, fiecare membru al biroului 
F.R.A. se va ocupa în mod special de 
cite o regiune, ajutînd in mod concret 
comisiile regionale de atletism.

Pentru reușita întrecerilor de atle
tism din cadrul Spartachiadei republi
cane să trecem cu toată hotărirea, cu 
tot entuziasmul, la îndeplinirea integra
lă a planurilor de măsuri elaborate >n 
acest sens.

ce 
te 
al 
la 
de

LUPTE
In campionatul republican de lupte 

libere pe echipe, seria A, s-au desfă
șurat pînă acum trei etape, fiecare for- 
mație susținînd cite 7 intîlniri. După 
etapa a lil-a clasamentul general nu 
a suferit modificări radicale. Pînă la 
locul cinci, de pildă, nu a survenit nici 
o schimbare. Oscilații mai evidente au 
avut echipele C.S.M. Reșița și A.S.M. 
Lugoj. Prima se situa, după două etaj 
pe, pe locul 6, iar în prezent se află 
pe’ locui 9. In schimb A.S.M. Lugoj 
a săltat de la locul 11 pe locul 8. Pur
tătoarea lanternei continuă să fie... 
C.F.R. Timișoara.

La lupte clasice, după două etape, 
conduce Dinarr.o, urmată îndeaproape 
de Steaua. In rest, puține sînt forma
țiile care și-au mai păstrat locurile din 
etapa trecută. Astfel, Siderurgistul Ga
lați de la locul 10, a venit pe locul 6, 
Rapid de la locul 11 la locul 8, C.S.M.

OFICIUL NATIONAL DE TURISM „CARPAȚI“ ORGANIZEAZĂ
0 SERIE OE CĂLĂTORII INTERESANTE Șl AGREABILE:

IN R, S. CEHOSLOVACA :

10—19 MAI și 16—25 MAI : itinerar : București — Budapesta 
ga — Karlovi-Vary — Brno — Bratislava — București, cu trenul : cost 
1 635 + 223 lei bani de buzunar.

17—26 MAI și 18—27 MAI ; itinerar : București — Bratislava — Brno 
— Praga — .Karlovi-Vary — Budapesta — București, cu trenul ; cost 
1 635 + 223 lei bani de buzunar.

Un spectacol de neuitat: |
- -

Bogata activitate competițională
în prezent, terenurile de handbal sînt 

din ce în ce mai animate. Mii de iubi
tori ai acestui sport — atrași de fru
musețea lui și de dinamismul întrece
rilor — urmăresc cu vădit interes dife
ritele competiții, de la cele școlare 
pînă la campionatele categoriei A.

Desigur că In centrul atenției lor 
se află meciurile echipelor — mascu
line și feminine — din prima catego
rie, a cărei primă etapă din retur a- 
nunță o desfășurare pasionantă, mai 
ales în zona retrogradării.

Subliniem însă din capul locului că 
în ciuda caracterului decisiv al parti
delor, echipele au avut — tn prima 
etapă din acest sezon — comportări 
curate, sportive, disputîndu-și în mod 
corect șansele, iar după joc felîcittn- 
du-și adversarii pentru victorie (cum 
au procedat, de pildă, antrenorul și ju
cătorii formației Rafinăria Teleajen 
după meciul cu Rapid București).

Și astfel de aprecieri pozitive sperăm 
să facem și după etapa de mîine, care 
— de asemenea — cuprinde jocuri de
cisive, chiar între formațiile care în
cearcă să se depărteze cît mai repede

membrii lotului

HUNEDOARA 17 (prin telefon). 
Nici pînă la ora cînd telefonez nu 
au încetat comentariile amatorilor 
de sport din orașul nostru pe mar
ginea demonstrației campionilor 
mondiali la handbal în 7. Și este 
sigur că ecourile vor stărui multă 
vreme de-acum înainte. Pentru că 
ceea ce au arătat
reprezentativ este cu adevărat de 
neuitat.

Cei peste 3000 
care au umplut joi pînă la refuz 
tribunele terenului Constructorul 
(iar cei care n-au mai încăput pe 
teren au luat loc la... ferestrele clă
dirilor din imediata vecinătate) au 
asistat la o demonstrație de rară 
spectaculozitate, în cursul căreia 
bandbaliștii echipei R.P. Romîne 
au arătat întreaga lor măiestrie,

de spectatori,

virtuozitatea oare a consacrat hand
balul romînesc pe plan mondial.

Nu-i lipsit de interes să notez 
rezultatul „meciului" care a avut 
Ioc, 26—22 (16—11) pentru „gal
beni", și formațiile aliniate : „GAL
BENII" : Redl (Tale) — Ivănescu, 
Mozer, Ilnat, Nodea, Oțelea, Iacob, 
Costache II. „ROȘII" : Bogolea — 
Bulgaru, Gruia, Nica, Goran, Mol
dovan, Marinesau și I. Popescu.

VOICU ALBU, coresp.
1

Lotul reprezentativ va susține noi 
jocuri demonstrative la Timișoara 
(23 aprilie) și Craiova (30 aprilie). 
Echipa feminină Rapid București 
— deținătoarea „Cupei campionilor 
europeni" — va evolua la Galați 
(22 aprilie) și Iași (30 aprilie).

de „zona retrogradării". Astfel de me
ciuri au loc, de pildă, la București 
(Rapid — Tractorul), la Bacău (Dina
mo — Știința Galați). Petroșeni (Ști
ința — CSM Sibiu). Timișoara (Tehno- 
metal — Știința Tg. Mureș) — la 
băieți —, Brașov (Tractorul — Rul
mentul), Sibiu (CSM — SSE Petro
șeni) și Timișoara (Constructorul — 
Știința Cluj) — la fete. Și celelalte^ 
întreceri se anunță viu disputate.

Ziua de mîine este deosebit de bo
gată In manifestări handbalistice. In 
afara etapei a doua a fazei interregio
nale a campionatului de juniori (din 
care reținem ca foarte interesante par
tidele CSM Reșița — Rafinăria Telea- 
jen la băieți și Mureșul Tg. Mureș — 
SSE Timișoara Ia fete), are loc și re
turul meciurilor din prima etapă a 
campionatului de calificare. In această 
competiție tși dau tntilnire echipele 
campioane de regiuni (seniori și se
nioare), care luptă pentru promovarea 
în categoria superioară, seria a Il-a 
a viitoarei categorii A.

La jumătatea turului campionatului republican
Reșița de a locul 3
șoara de la locul 8

pe 5, 
pe 10

C.F.R. Timi- 
etc.

11. Siderurgistul Gl.
12 C.F.R. Timișoara

7
7

1 
0

0
2

6
5

40:72
33:7»

9
9

Iată cum arată clasamentele LUPTE CLASICE

LUPTE LIBERE 1.
2

Dinamo 
Steaua

4
4

4
4

0 
0

0 
0

57: 5 
43:15

12
12

98:14 21 3. Unio S. Mare 4 3 0 1 36:20 10
1. Steaua 7 7 0 0 4. Steagul roșu 4 3 0 1 36:26 10
2. Steagul roșu 7 6 1 0 93:19 20 5. C.S.M. Reșița 4 2 1 1 33:25 9
3. Dinamo 7 6 1 0 73:37 20 6. Siderurgistul Gl. 4 î 0 2 28:26 8
4. Progresul 7 5 0 2 52:54 17 7. Metalul 4 2 0 2 23:31 8
5. Rulmentul Brașov
6. Rapid

7
7

4
3

0 
0

3
4

50:62 
54:50

15
12 8. Rapid 4 1 0 3 27:35 6

7. Vagonul Arad 7 2 l 0 44:57 12 9 Chimistul B.M. 4 1 0 3 20:38 ir-
8. A.S.M. Lugoj 7 2 0 5 37:73 11 10. C.F.R. Timișoara 4 1 0 3 15:45 6
9 C.S.M. Reșița 7 2 0 5 37:73 11 11. Progresul 4 0 1 3 18:40 5

10. Mureșul Tg. M. 7 1 1 5 47:65 10 12. A.S.M. Lugoj 4 0 0 4 14:44 4

și avion pe itinerarul Buci/*
— București • cost 2 080 4- 299

8—21 MAI, 11—24 MAI, 14—27 MAI, 17-30 MAI : excursii cu auto
carul ; itinerar: București — Budapesta — Bratislava — Brno — Telc — 

— Tabor — Pilsen — Karlovi- 
de buzunar.

0
2
2
4
5
5
5
6
6
6
6
7

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
7
5
4
4
4
3
3
3
3
2

16
16
15
14
13
13
13
12
12
12
12
11

(1) Rapid București
(3) Dinamo București
(2) Tractorul Brașov 
(6-7) Progresul Buc.
(5)Știința Timișoara
(4) Minerul Bihor 
(6-7) Petrolul Ploiești

8. (8) ~ ......................
9. (II)

10. (10)
11- (9)
12. (12)

MIINE ÎN CAPITALA, LA_____ , _ __
gură, dar atractiva partida în cadrul Cupei 

‘R.P.R. : întîlniiea feminină restanță Rapid — 
Dinamo, interesantă nu pentru clasament 
(care nu mai poate ,fi schimbat), ci pentru 
a urmări jocul numeroaselor selecționabile 
Olimpice prezente în formațiile celor două 
echipe.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C.S.M.S. Iași
Știința Galați 
Steaua București

Știința Cluj
Farul Constanta

C.P.B.,

27: 6 
24:12 
24:13 
20:18 
20:19 
17:19 
16:18 
15:21 
14:20 
18:23 
14:22 
9:25

o sin-

*

Hradec — Ceschi Budejovice — Hluboka
Vary — Praga ; cost 1 895 + 275 lei bani

ÎN U.R.S.S. :

7—20 MAI și 12—25 MAI, cu tren 
rești — Kiev — Leningrad — Moscova 
lei, bani de buzunar.

12-—20 MAI : călătoria București — Moscova cu avionul ; Moscova 
— Leningrad — Moscova cu trenul ; înapoierea la București cu avionul ; 
cost 2 000 -- 224 lei, bani de buzunar.

5—22 MAI, cu trenul pe itinerarul București — Moscova — Taș- 
kent — Samarkand — Dușambe — Baku — Moscova — București : 
cost 3 650 + 398 lei, bani de buzunar.

Informații și înscrieri la agențiile O.N.T. „Carpați** din toata țara.



S-A GĂSIT!

sînt căutări.

„Giulești*.

„Premieră la fslradă"

Asociația sportivă
teatrul C. Tănase" la start

Copiii de pe strada mea

„V9-

O IRtin acțiune lor

de 
vo- 
ne 

cu-

lace 
ma- 

Tea-

veteran al mișcării 
în lumea teatrelor, 
talentat jucător 
masă, un temut 
și, după cum 
pînă foarte de

de haltere deocam- 
însă valorosul nostru

tir (băieți șt
Este 

acești entu- 
muncitori pe tărîmul 

să se împrietenească 
cu sportul (fap* care 
ajuta în intensa Iot

„inter -ciiiD

Nicuță Tănase „se plîn- 
gc“ peste tot că esfe în 
căutarea unui... „centru 
înaintaș". A anunțat-o pu
blic în piesa „N-AVEM 
CENTRU ÎNAINTAȘ". 
Toate bune pină aici. Cău
tările lui
piesa se Joacă cu sala 
arhiplină la 
dar centrul înaintaș con
tinuă

Ei
ține 
găsit
grafia de față, în 
soana... tinerei Ioana

să... lipsească, 
bine, după nu pu- 
„peregrinări" 
noi I Iată-1 în

Tensiunea în care 8-a 
desfășurat aproape tot 
timpul campionatul italian 
de fotbal a crescut și 
mai mult după ce Bolog- 
nei, principala pretenden
tă la titlu, i s-a aplicat 

. amendă de trei punc- 
ca urmare a faptului 
unii din jucătorii ei 
folosit dopinguri. Cei 
la Bologna au văzut 
această pedeapsă care 
îndepărta de un titlu

O... 
te 
că 
au 
de 
în 
îi i 
ea și cîștigat, mai puțin 
rina proprie și mai mult 
...mîna lui Internazionale. 
principala ea adversară.

Și iată că, în această 
atmosferă, Internazionale 
a trebuit să facă deplasa
rea la... Bologna, pentru 
a Sntîlni echipa locală 
într-un meci deosebit de 
Important, care putea ho
tărî în mare măsură soar
ta campionatului în even
tualitatea unei victorii a 
lui „Inter", sau reda șan- 
•a primă în lupta 
titlu Bolognei în 
cînd partida i-ar 
cîștig de cauză.

Pentru a preveni... fur
tuna ce se anunța și a 
calma cît de cît spiritele, 
^Inter-club", care reuneș. 
te pe suporterii lui Inter 
nazionale din întreaga l- 
talie, a închiriat un avion 
ți, cu ajutorul lui, în a- 
junul meciului au fost a- 
runcate 200 000 de mani-

pentru 
cazul 

fi dat

Gh. Costache a co
rectat din nou recordul 
mondial de juniori la 
aruncarea ciocanului.

Ctocanele sînt făurite
Să bată cuie diferite, 
Doar cu ciocanul dumisale 
Se ba.t... recorduri

mondiale.
Studenții Institutului 

de Agronomie din Ca
pitală desfășoară o bo
gată activitate sportivă 
în aer liber.

Activitatea asta
Să știți, nu e un 
Înseamnă că din
Ies agronomii... pe teren.

vie
■fenomen, 
studenție

Rugblștii de la „An- 
cora“-Galați ocupă ul
timul loc în clasamen
tul categoriei A.

In echipd (se șoptește) 
Un matroz le vine, cică.

Țuțuianu,
uzinele

dotată 
căreia îi place mult

salariată
Laromet. 

fizic, Mari-

ria 
la 
Bine 
cică,
să joace pe postul de... 
.centru, jonglează cu min
gea pe cap 5—10 minute, 
driblează mai acătării de- 
cît Ion Ionescu și cînd 
șutea ză la poartă, lovi
tura ei este parcă și mai 
năpraznică decit aceea a 
lui Baratki. Degeaba, se 
plînge deci Nicuță Tănase 
că... n-are centru înaintaș. 
Nu l-a căutat deajuns...

Cotidian pină la bana
lizare. fotbalul copiilor de 
pe stradă a încetat deo
dată, fără ca pasiunea lo' 
pentru ceea ce se chea
mă minge sâ se fi stins. 
Ei o bat in continuare, 
ca toți copiii de pe lume 
Dar...

Duminică de duminică 
pironiți in fața micului 
ecran, ei urmăresc încor
dați ca orice suporter dis
puta fotbaliștilor „de-ade- 
văratelea". Nu de mult 
insă, au constatat că mai 
există un sport, tot cu 
mingea și tot cu porți și 
tot cu goluri (și cite go
luri și ce goluri /).

Copiii de pe strada 
mea, ca toți copiii de pe 
lume, imitativi prin defi-

niție. au și tras 
o jumătate de 
care nu ai voie 
și spre care nu 
lăsat să te apropii și au 
început: „fente". „trageri 
prin evitare", „apărare 
5+1“ și. bineînțeles, „lovi
turi de la 7 m“.

T recind 
entuziaști, 
„aut" și 
trebare :

— la

cu creta 
cerc in 
sâ calci 

prea ești

pe lingă cei 
profit de 

le arunc o

14 
un 
în

spuneți, băieți, 
l-ați trădat pe Pele I?

— Da. nene, Ivănescu 
e de vină /

ION CUPEN
student l.S.E.

feste deasupra Bolognei. 
Manifestele aveau urmă
torul conținut : „Prieteni 
din Bologna! Suporterii 
lui „Inter* vin mîine la 
voi ca amici. Este păcat 
să curgă singe pe teren 
sau în tribune. Cel mai 
bun să cîștige !“

După meci, ziarele ita
liene aveau să consemne
ze ca o mare surpriză fap
tul că întîlnirea s-a des
fășurat „în liniște", ne- 
înregistrîndu-se nici cel 
mai mic incident. Deși a 
cîștigat... Internazionale

Să fi contribuit la a 
ceasta manifestele răspîn- 
dite de admiratorii lui 
Internazionale, sau faptul 
că, pentru orice eventua
litate, pe stadion se aflau 
nu mai puțin de 1 500 de 
...polițiști 
luptă ?...

ÎNTRE MEDICI ȘI BOL
NAVI...

E vorba de o poveste 
curioasă. Ea s-a întîmplat 
în orașul Arequipa din 
Peru, unde bolnavii in
ternați într-un sanatoriu 
de boli nervoase au sus
ținut un meci de fotbal 
în compania medicilor din 
același sanatoriu.

Bolnavii au cîștigat în- 
tîlnirea cu 3—1.

Presa locală s-a ocupat 
pe larg de acest „eveni
ment" sportiv. In finalul 
cronicii, un ziarist a fo
losit următoarea butadă :

„Echipa învingătoare a 
jucat un fotbal mai... 
cid“.

AH 1 MODA

1U-

centru atacant al echipei 
Racing Montpelier, și-a 
uimit recent conducătorii 
clubului atunci tind a ce
rut cu toată hotărîrea să 
joace de acum înainte 
ca... portar. Nimeni nu-și 
putea explica motivele a- 
cestei dorințe Intrucît Ge
nevieve se remarcase prin 
forță de șut. viteză și pre
cizie în pase.

Pentru a risipi toate 
îndoielile tinăra jucătoare 
a ținut să facă următoa
rea precizare: „Nu pot să 
mai suport ca de fiecare 
dată să fiu îmbrăcată la 
fel ca celelalte nouă co
echipiere ale mele" I

GIȘTELE SALVATOARE
Un cîrd de gîște care 

s-a rătăcit pe un teren 
de fotba] a salvat echipa 
belgiană F. C. Nedercoor 
de la o înfrîngere în me
ciul disputat cu F.C. Har- 
bruegge. La scorul de 
0—0 centrul atacant al 
echipei Harbruegge se afla 
într-o poziție excelentă de 
șut în fața porții adverse 
cînd s-a produs Invazia 
gîștelor. Arbitrul a fluierat 
oprirea jocului, 
eliminarea „intruselor” de 
pe teren, tocmai în mo
mentul cînd balonul intra 
în poartă, dar golul nu a 
fost recunoscut. Pînă la 
sfîrșlt meciul s-a încheiat 
cu un scor alb, ceea ce 
a adus un punct prețios 
în clasament echipei Ne
dercoor.

„Gîștele 
tollui din 
acum au 
F.C. Nedercoor" 
despre această întîmplare 
ziarul „Le Soir” din Bru
xelles.

pentru

au salvat Capi- 
Roma și iată că 
salvat și echipa 

a scris

atmosferă plină de 
bună dispoziție, artiștii Tea
trului satiric-muzical „C. Tă
nase" din Capitală — pro- 
ziști, cîntăreți, dansatori, in
strumentiști, personal tehnic 
și administrativ — au luat 
parte de curînd la ședința 
de constituire a asociației 
lor sportive. Bucuria era 
mare, deoarece activitatea 
sportivă pe care o depuse- 
seră pînă acum artiștii es
tradei, urma să fie coordo
nată de un consiliu sportiv 
izvorît din sînul teatrului și 
ales — în unanimitate — 
la... scenă deschisă. ,,Cape
tele de afiș’ ale acestei noi 
asociații (adică membrii con
siliului): Nicolae Patrichî
(președinte), Angel Grigo- 
riu, Ciupi Rădulescu, Horia 
Căciulescu, Ion Chiriță, Ro
dion Hodovanschi, Lucian 
Marinescu, Aurel Ionescu și 
Coca Brașoveanu (membri). 
Alegerea acestor cunoscut! 
animatori ai scenelor din 
calea Victoriei este pe de
plin justificată. Să le iden
tificăm calitățile sportive, pe 
scurt :

Nicolae Patrichî, dirijorul 
ansamblului de revistă nu a 
fost ales președinte pentru 
că deține... bagheta ci pen
tru că a îndrăgit de mult 
sportul, l-a practicat cu în
suflețire și a compus uneori 
melodii pe temă sportivă. 
Angel Grigoriu este cunos
cut la rîridul său (deși n-a 
trecut de... a doua tinerețe) 
ca un 
sportive 
Este un 
tenis de 
leibalist 
amintim, 
tînd a fost un propagandist 
înflăcărat (în cadrul aprecia
tului „trio Grigoriu') a nu
meroase cîntece și texte 
sportive. Și încă un amă
nunt semnificativ : deține dis
tincția „Merite sportive". Cu
noscutul comic Horia Căciu
lescu este (poate spre sur
prinderea unora) un pasionat 
turist. Urcă ușor dificile că
rări de munte nu pentru că 
ar face parte din categoria 
„muscă' ci datorită unui in
tens antrenament, în diferite 
excursii. A fost ales, pe bună 
dreptate, responsabil cu sec
ția de turism. In opoziție cu 
el, un alt reputat comic. 
Ciupi Radulescu, cu mai mul
tă greutate... fizică, nu prea 
dovedește — deocamdată — 
încredere în „pîrghiile' pro
prii șl s-a mulțumit să în
drume activitatea la tir, unde 
vădește un real talent. Din
tre ceilalți componențl ai 
consiliului menționăm pe cîn- 
tărețul Rodion Hodovanschi, 
care se va dedica secției 
de tenis de masă, pe instru
mentistul Lucian Marinescu 
(trombon) ce va îndruma pe 
șahiști (fără nici o tangență 
cu specialitatea 1), regizorul 
Aurel Ionescu care... va pune 
în scenă activitatea competi- 
țională internă și externă, șe-

ful electrician Ion Chiriță 
(secretar al asociației) ce... 
va îndrepta faza tare a re
flectorului (dacă va ti cazul) 
spre cei ce se voi dovedi 
codași pe stadion.

Prin n. oneroasele discuții, 
prin completările și lămuri
rile ce s-au dat în timpul 
ședinței de constituire, acea
stă „repetiție generală’ s-a 
dovedit fructuoasă. In zilele 
următoare au tost primite 
numeroase adeziuni de mem
bri UCFS. Aida Moga. Zizi 
Șerban, Stela Popescu. Cor
nelia Teodosiu, Tanți Căpățî- 
nă, Gabi Pascu, Ioana Mata- 
che, Horia Șerbănescu, Radu 
Zaharescu, Nicolae Nitescu. 
Puiu Călinescu. Mih ii Ciucă 
Alexandru Lulescu, Nicu 
Constantin, trio Caban, Biță 
Rădulescu etc au luat startul 
în secțiile de tenis de masă, 
tir. turism, canotaj, tenis de 
cîmp, șah, natație ș.a. 
detelor' li s-a adăugat cor
pul de bale’ avînd în frunte 
pe maestrul Nicolae Sever 
și soliștii Simon Valeriu. Tu- 
dose Martinică, Pătrașcu 
etc. A fost atras — deși cu 
unele dificultăți — și Mircea 
Crișan Gabaritul său ple
dează pentru înființarea unei 
secții • -
dată 
comic s-a retras la șah...

Astfel, dorința de □ 
sport, în mod organizai 
nifestată de salariații __
Irului C Tănase" s-a trans
format în realitate in mo
mentul de față reprezentati
vele estradei sînt înscrise în 
campionatul orășenesc de te
nis de masă și în cel raio 
aal de șah, 11
fete) și tenis de masă 
de așteptat ca 
ziaști 
artei 
strîns 
îi va 
activitate artistică) și să cu
leagă pentru viitoarele 
succese sportive aceleași 
copioase aplauze pe care le 
recoltează seară de seară pe 
scenele estradei. (I. Romeo).

...Joseph Jurion, „fot
balistul cu ochelari“, de
ține recordul selecționări
lor in reprezentativa Bel
giei, dintre jucătorii care 
se mai află incă in acti
vitate? Jurion a îmbră
cat tricoul echipei națio
nale de 45 de ori. Și. cum 
n-are decit 27 de ani...

în ținută de

J. B.

deJucătoarea franceză 
handbal Genevieve Lan- 
gois. care se dovedise 
strălucită in postul de

...3,8 clin temelie din 
Innsbruck au dat divorț 
pe același motiv bărbații 
lor n-au decit o pasiune: 
schiul ?

Italienii și...
Cu echipa de fotbal a 

Cehoslovaciei, care a ju
cat sîmbălă la Florența 
cu reprezentativa Italiei, 
a făcut deplasarea și Pla
nicka fostul portar de 
acum trei decenii al na
ționalei cehoslovace, de
venit astăzi unul din con
ducătorii federației de 
specialitate din țara sa. 
Călătoria l-a... întinerit 
pe Planicka cu 30 de ani. 
Intr-adevăr, în 1934 el se 
afla tot în Italia în cali
tate de apărător al porții

Ăsta, cit ai zice pește, 
Ancora.,, o și ridică.

Conducerea asociației 
sportive de la Fabrica 
Textila-Găvana. unde 
lucrează în majoritate 
femei, antrenează în 
sport numai bărbați.

Dumnealor, bată-i norocul, 
Fetelor în număr mare 
Au găsit îndată locul
Pe teren : ca... 

spectatoare.
Din fondul de peste 

179.000 lei, conducerea 
asociației sportive La
minorul Brăila a repar
tizat pentru tenis de 
masă în acest an nu
mai. .. 40 de lei.

Planicka
Cehoslovaciei la campio
natul mondial de fotbal 
și prin intervențiile sale 
excepționale — Planicka 
a fost unul dintre cei mai 
buni portari ai lumii — 
a fost cît pe ce să împie
dice Italia sa cîștige cam
pionatul mondial.

Și de data aceasta pre
zența lui Planicka — 
chiar în tribune — n-a 
constituit o amintire plă
cută pentru italieni, care 
au trebuit să se mulțu
mească cu meci nul...

CATI BARASCU, COMUNA 
BRÂNEȘTI. Fostul „interna
țional" de fotbal Ion Bogdan 
a jucat la Rapid. El a fost 
selecționat de 12 ori in e- 
chipa națională.

OVIDIU CRACIUNESCU, 
TlRGOVIȘTE. Joe Louis — 
vă pot da vîrsta exactă — 
împlinește la 13 mai 50 de 
ani. El este boxerul care a 
deținut cel mai mult timp 
titlul de campion al lumii la 
toate categoriile : de la 22 
iunie 1937 (atunci a devenit 
campion mondial învingîn- 
du-1 prin K. O. în repriza a 
8-a pe Jimmy Braddock) și 
pînâ la 5 august 1949, cînd

Ne explică ei domol 
Legat de fondul lor

restrîns :
— Și globul are tot doi 

poli, 
Dar niciodată nu s-a plîns!

V. D. POPA
titlul a fost declarat vacant 
în urma declarației lui Joe 
Louis câ renunță sâ-1 mai 
apere. Palmaresul său cu
prinde 71 de meciuri, înche
iate cu 68 de ................ .
prin K. O.) și

In 
gul 
nici

retur, echipa Stea- 
roșu nu a marcat 
un gol.

Jocul lor de bună seamă 
In retur a fost o... dramă 
Unde cei cinci atacanțl 
Au '......................fost simpli... figuranți !

In jocul cu Rapid, 
Dridea I s-a remarcat 
prin vociferări repetate.

l-a întrecut nici unul 
teren la tărăboi...

Nu
Pe
O fi dinsul Dridea I
Dar vorbește pentru... dot I

I. CHIVU

victorii (55 
3 înfrinqeri. 
MEDIAȘ. Ne 
echipele de

ANA NISTOR, 
întrebați dacă 
fotbal din Mediaș au ajuns 
vreodată să fie apreciate pe 
țară ? Cum sâ nu 1 De alt
fel, fotbaliștii din orașul dv. 
ocupa locui 5 în seria a Il-a 
a categoriei B, ceea ce nu 
e chiar atît de râu. Iar în- 
tr-o vreme, în edițiile 1947—- 
1948 și 1948—1949 Gaz Metan 
Mediaș a activat în „A". Mal 
amintesc — și mâ mir câ 
tocmai dv., ca medieșancâ, 
ați uitat — câ in 1951 Gaz

Metan Mediaș (pe atunci se 
numea Flacăra) a fost fina- 
listâ în Cupa R.P.R. pierzînd 
meciul final cu C.C.A. cu 
3—1, după ce eliminase pe 
Dinamo Brașov cu 2—0, pe 
U.T.A. cu 3—1 și pe Locomo
tiva București cu 1—0.

PETRE CRISTIAN, DRAGA- 
NEȘTI - VLAȘCA. Unguroiu 
continua să facă parte din 
lotul de fotbal al lui Dinamo 
București. Dar, 
medicale, 
pentru un 
competiționalâ.

ION DAVID, BĂILE HERCU- 
LANE. Ați... ghicit : Constan
tin Dumitru, secretarul gene
ral al federației romîne de 
atletism, este fostul cam

pion și recordman național 
la aruncarea ciocanului.

CAROL SITTER, COMUNA 
NEUDORF. 1) Fotbalistul Oc
tavian Brînzei s-a retras din 
activitatea competiționalâ. El 
a jucat de 2 ori în prima re
prezentativă a țării. 2) Mihail 
Redl, portarul echipei noastre 
de handbal, are 28 de ani.

PETRE SAVA, BUCUREȘTI. 
1) Bukosi (Farul) a mai ju
cat în categoria A la C.C.A. 
și la Dinamo București. 2) In 
ediția 1946—1947, cînd a 
cîștigat campionatul cu un 
avans de... 11 puncte, U.T.A. 
a avut următorul „11" de 
bază: Mark! — Slivâț, Pali, 
Lorant — Reinhardt, Bâcuț I 
— Bonihadi, Mercea, Covaci, 
Stibinger, Toth III. In anul 
următor au apărut ca nume 
noi în formația arădenilor 
Vass, Petschowski și Dumi
trescu III.

unde urmeazâ sâ pună piese 
respectivă, dar în nici un 
caz nu are dreptul sâ facă 
altă mutare, cu o altă piesă. 
Lucrurile par clare, după 
gulament.

din motive 
el a abandonat 
timp activitatea

aproape

partidă între înce- 
și aceștia sînt mai 
ca marii maeștri 

care, din

re- 
câ

pînd

co
Aio-

nu există 
pâtori — 
ambițioși 
internaționali 1 
cauza aceasta, sâ nu se ter
mine cu supărări ce țin 
la... viitoarea partidă 1

VIOLETA POPOVICI, 
MUNA DENTA. 1) Maria 
xandru are 24 de ani. 2) 
Vreți sâ știți dacă se admite 
ca în timpul unei partide de 
tenis de masă jucătorii să 
atingă masa cu corpul, cu 
mina sau cu paleta ? Se ad
mite, cu condiția ca masa 
să nu fie mișcată, în care 
caz se dă punct pierdut. Ca 
să nu fie nici o vorbă, cel mai 
bine e să atingi 
mal cu... mingea, 
că am dreptate ?

masa
Nu-1

nu- 
așa

VASILE NENCIU, MORENI.
.Un jucător de șah pune 

mina pe o piesă, o mută, 
dar se răzgîndește imediat 
și vrea să-și retragă muta
rea. Are el acest drept ?' 
Știu și eu ce să vă răspund? 
Conform regulamentului, o 
mutare se consideră eiec- 
tuată atunci cină jucătorul 
lasă piesa din mină. Dacă 
ține Încă mina pe ea, ei 
poate reveni asupra locului

COMUNA 
in meciu- 
Turneului 
la Bucu-

ION GEANA, 
CRISTIAN. In 1962, 
rile din cadrul 
U.E.F.A. desfășurat 
rești, noi am aliniat uimă- 
toarea 
Matei 
triu II 
gheli

linie de inaintare : 
(Sorin Avram), Durui- 
(Bitlan), Voinea, Gher- 
și Haidu.

ION POSTASU
Desene de N. CLAUDIU

...l.A.A.F. 
ternatională 
studiază în 
fată propunerea de a se 
organiza, din doi In doi 
ani, campionate mondiale 
la atletism? Pină acum, 
după cum se știe, la a- 
cest sport nu există cam
pioni mondiali, ci numai 
recordmani

{Federația in- 
de atletism) 
momentul de

..atleții finlandezi au cu
cerit primele trei locuri 
în proba de 10 000 metri 
la Olimpiada din 1936 ? 
Eroii acestei probe au 
fost: Salminen (30:15.4), 
Ascola (30:15,6) și Iso- 
bolio (30:20,2) (losif 
Boitoș, corespondent)

...după două ture de 
scrutin, prezidiul federa
ției de atletism din Aus
tralia a hotărit să nu se 
treacă la regimul de mă
surători in metri ci să se 
păstreze măsurătoarea en
glezească, în 
în domeniul 
servatorismul 
manifeste cu

yarzi? Si 
acesta con
ține sâ se 
orice preț...

executiv al...comitetul
A.I.B.A., întrunit în șe
dință la Roma, a hotărît 
să încredințeze organiza
rea campionatului euro
pean de box din 1965 fe
derației de specialitate 
din R D. Germană ? Com
petiția urmează să aibă 
loc la Berlin



DON ANTHONY, profesor la Institutul de Educație 
fizică al Universității din Londra, președintele 

Federației engleze de volei;

Zece zile interesante și utile
Impresii pe marginea vizitei in Rominia

C'înd ne-a fost prezentat dl. Don An
thony, profesor La Institutul de Edu
cație Fizica al Universității din Lon
dra. președinte al Federației engleze 
ide volei și colaborator al Consiliului 
international de educație fizică de pe 
lingă UNESCO, gîndtarile noastre s-au 
întors km eîțiva ani în urmă ...Ne-a 
izbit identitatea numelui său cu cel al 
fostului campion englez la aruncarea 
ciocanului, pe care-1 întîlnisem și pe 
lista participanților la Jocurile Olim
pice de Ia Melbourne.

— Scuzați Mr. Anthony — am 
îndrăznit o întrebare — nu oum-

, va dv...
Ca și cum ne-ar fi ghicit gândurile* 

gr nabilul nostru interlocutor ne-a răs- 
ț. ins zîrabînd :

Pa, da. Presupunerea dv. este 
exactă. Suit una și aceeași persoană 
cu fostul aruncător de ciocan. Cea mai 
bună performanță a mea : 58,12 m, iar 
la Melbourne am ocupat locul 12.

Constatând astfel că sîntem... vechi 
cunoștințe, discuția noastră mii s-a în
firipat de loc greu.

— Cu ce impresii plecați din 
Romînia ?

— Cele 10 zile pe care le-am petre
cut în Romînia au constituit pentru 
mine un interval de timp foarte inte
resant și folositor. Am vrut să cunosc 
felul cum este organizat sportul în 
țara dv., metodele de antrenament, 
dezvoltarea de masă a mișcării sporti
ve din Romînia și — ca profesor de 
educație fizică — unele aspecte ale 
sportului școlar și universitar. Am vi
zitat școli elementare și medii, o școa
lă medie cu program special de edu
cație fizică, secții ale școlilor sportive 
de elevi, Institutul de cultură fizică, 
Centrul de antrenament și cercetări 
științifice „23 August", Centrul de me- 
dicină-sportivă, cluburi, stadioane și 
săli de sport. Din capul locului țin sa 
mulțumesc pentru prietenia și căldura 
cu care am fost prim't, pentru schim
bul de experiență pe care l-am făcut 
cu tehnicienii și profesorii romîni.

— Ce v-a reținut în mod deo
sebit atenția în cursul acestei 
vizite ?

— în primul rînd, dezvoltarea consi
derabilă a sportului de mase. Am fă
cut cunoștință cu marea dv. competi
ție Spartachiada republicană și îmi 
dau seama că o astfel de întrecere de 
mare amploare, prin felul cum a fost 
concepută și cum se desfășoară, con
stituie un izvor nesecat de talente. 
Spartachiada, ca și grija impresionantă 
față de educația fizică și sănătatea ti
neretului școlar constituie o bază pu
ternică, sănătoasă, pentru edificiul 
sportului de performanță. Mi-ait plăcut 
mult copiii pe care i-arn văzut în școli 
și pe stadioane. Ei sînt sănătoși, vigu- 
roși, plini de viață. Au profesori bine 
pregătiți, buni pedagogi și pe care — 
din cite mi-arn dat seama — îi iubesc 
și îi ascultă cu drag. Faptul că șco 
Iile elementare au săli de sport, că la 
dispoziția tineretului școlar stau atîlea 
stadioane moderne și bine utilate ușu
rează drumul tinerelor talente spre 
loturile reprezentative.

— Ați făcut, desigur, cunoș
tință și cu sportul de perfor
manță...

Actualitatea 
in gimnastica
• La Sofia s-a desfășurat recent 

eoneursul de gimnastică dintre echi
pele feminine ale R.P. Bulgaria și 
U.R.S.S. Gimnastele sovietice au câști
gat cu 382*723—373,951. La individual 
compus pe primul loc s-a clasat gim
nasta sovietică Volcevskaia cu 76,898 
p., urmală de Manina — 76,623, As
tahova 76,428, Antonova (toate 
U.R.S.S.) — 76,031.

• în eapitaia R.P. Ungare, la Pa
latul Sporturilor a început competi
ția de gimnastică dintre selecționatele 
olimpice ale R.P. Ungare și Japoniei. 
După efectuarea exercițiilor impuse 
conduc echipele japoneze cu 287,95 p. 
—278,50 p. La individual compus mas
culin pe primul loc se află gimnastul 
ja«ponez End o cu 58.10 p., iar la femi
nin concurenta maghiară Makrai cu 
37,73 p.

• Selecționatele olimpice de gim
nastică ale S.U.A. și R.S. Cehoslovace 
s-au îatîluît intr-an meci de verificare 
în orașul Elisabeth (statul New Jer
sey) din S.U.A. Echipele cehoslovace 
a*.i cîștigat atît la masculin cît și la 
feminin. La masculin cu 190,15—188.40 
p. iar la feminin cu 142,95—140.67 p. 
La individual compus pe primele 
locuri s-au clasat gimnasta cehoslovacă 
țVera Ceaslavska și americanul Greg 
Weisa.

— Desigur, dar n-am aprofundat a- 
cest aspect, mulțumindu-mă cu cîteva 
impresii fugare. Am reținut însă per
manenta preocupare pentru fundamen
tarea științifică a antrenamentului, a- 
portul competent al medicilor sportivi 
la pregătirea sportivilor precum și 
ideea — care mi se pare extrem de 
interesantă și demnă de studiat — a 
medicului antrenor. M-a impresionat 
în mod deosebit și informația pe care
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Pentru cititorii ziarului nostru, dl. 
Don Anthony a scris cîteva rîn- 
duri:

Oriunde ani făcut vizite, am fost 
primit cu o ospitalitate minunată. 
Aș vrea să mulțumesc tuturor ce
lor care rn-au primit atît de bine
voitor.

Succes sportivilor romîni la To
kio /“

am primit-o privitoare la faptul că 
medicii și rnetodiștii dv. pregătesc un 
număr de 13 referate pentru Congre
sul internațional de la Tokio, unde se 
vor dezbate probleme ale cercetării 
științifice în sport. Voi urmări în vi
itor cu mult interes rezultatele cerce
tărilor științifice ale specialiștilor ro
mîni în problema antrenamentului tim
puriu. Sînt sigur că ele vor da rezul
tate bune nu numai pentru sportul de 
performanță ci și în domeniul mai 
larg, al sănătății tineretului. Spre deo
sebire de alte țări, constat că în Ro
mînia nu există așa-zise „sporturi ma
jore16 și „sporturi minore16. Tuturor li 
se acordă atenția cuvenită, pentru toa
te există o atentă preocupare. Iar an
trenorii cu care am stat de vorbă au 
dovedit cunoștințe temeinice în specia
litatea lor, fiind la curent cu proble
mele generale și de antrenament ale 
sportului respectiv pe plan mondial.

— Ce ne-ați mai putea spune 
despre vizita dv. în Romînia ?

— Am să ies puțin din domeniul 
sportului și am să vă spun că m-a im
presionat dezvoltarea culturală a țării 
dv. Am vizitat muzee interesante și 
bogate, am văzut excelente spectacole 
de operă și de balet și un film englez 
în magnifica nouă sală a Palatului 
R.P.R. Am făcut cunoștință și cu re
marcabilele construcții de pe țărmul 
Mării Negre și înțeleg de ce Romînia 
atrage tot mai mulți turiști. Construiți 
energic pretutindeni și sînt sigur că la 
viitoarea mea vizită în Romînia voi fi 
surprins de schimbările survenite între 
timp. Am întîlnit aici un popor cult 
și prietenos, cu o capitală atractivă și 
în plină dezvoltare.

Interviu luat de 
RADU URZICEANU

FOTBAL
IN „CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI”

La Dortmund s-a desfășurat miercuri 
seara primul meci din cadrul semifina
lelor „Cupei campionilor europeni". Bo- 
rusia din localitate a întîlnit pe Inter- 
nazionale Milano (Italia). Cele două 
echipe au terminat la egalitate : 2—2 
(2-2).

PREGĂTIRI PENTRU MECIUL SE
LECȚIONATA U.E.F.A. - REPRE
ZENTATIVA ȚARILOR SCANDINAVE

Președintele comisiei tehnice a 
U.E.F.A., Sandor Bares, și antrenorul 
german Helmuth Schoen au refinut 23 
de jucători în vederea întîlnirii ce se 
va desfășura la 20 mai la Copenhaga 
între selecționata U.E.F.A. și reprezen
tativa țărilor scandinave: portari:
lașin (U.R.S.S.), Nicolay (Belgia), 
Titkowski (R.F.G.) ; fundași: Hamilton 
(Scoția), Bomba (R.S.C.), Wilson (An
glia), Urbanczyk (R.D.G.) ; mijlocași: 
Voronin (U.R.S.S.), Schultz (R.F.G.). 
Popluhar (R.S.G.), Norman (Anglia), 
Baxter (Scoția), Masopust și Geleta

VOLEIBALIȘTII R0M1NI 
ÎNVINGĂTORI LI PARIS;
3-0 CU ECHIPA FRANȚEI

PARIS 17 (prin telefon). — Joi 
seara, în sala „Alhambra", 2.500 de 
spectatori au aplaudat pe componentă 
Ansamblului „Rapsodia romînă". Vineri 
seara, în alt capăt al Parisului, în 
sala „Coubertin", alți 2.500 de spec
tatori răsplăteau cu vii aplauze evolu
ția voleibaliștilor romîni care au făcut 
o demonstrație reușită în compania vo
leibaliștilor francezi. Prima noastră re
prezentativă a învins naționala Franței 
cu scorul de 3—0 (15—12, 15—10, 
17—15).

Poliștii romîni au obținut 
noi victorii în Suedia

în continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în Suedia, reprezentativa 
de polo a Romîniei a evoluat la 
Eskilstuna și apoi din nou la Stockholm, 
lată rezultatele obținute de jucătorii 
romîni in cele două turnee:

La Eskilstuna : Romînia — Suedia I 
7-1, Romînia —■ Suedia II 5-1, Romî-

Tinerii handbaliști 
la Sarajevo

La 1 și 2 mai se va desfășura tradi
ționalul turneu de la Sarajevo. La a- 
ceastă întrecere va participa și selec
ționata de tineret a orașului București, 
avlnd în formație pe „mondialii" Gruia, 
Tale, Bogolea, I. Popescu și Nica, ală
turi de alte elemente de valoare, în
cercate ultima dată cu prilejul „Cupei 
orașului București", din februarie,

Scrimerii iugoslavi evoluează 
la București

în zilele de 2, 3 și 4 mai, Bttcureș- 
tiul va găzdui prima întrecere interna
țională de scrimă din acest an, cu pri
lejul căreia o serie de trăgători frun
tași de la noi vor evolua în compania 
unor scrimeri din R.S.F. Iugoslavia, 
întrecerea, sub forma unui turneu, va 
avea loc la toate probele.

Sportul romînesc în presa lumii
Prestigiul crescând de care se 

bucură R.P. Romînă în străinătate 
este o realitate demonstrată a- 

proape zilnic de referirile presei străi
ne, la realizările obținute de poporul 
nostru. în toate domeniile de activitate, 

încă în urmă cu doi ani, publicistul 
belgian CĂMILE DELECLOS sublinia în 
reportajele sale publicate în ziarul 
„LLOYD ANVERSOIS“ și apoi culese 
într-un cuprinzător volum intitulat 
atît de sugestiv „A TRAVERS LA 
ROUMANIE NOUVELLE”, atenția deo
sebită acordată pretutindeni în Romînia 
sportului și menționa în acest sens că

PE GLOB
(R.S.C.) ; înaintași: Greaves (An
glia), Augusto (Portugalia), Henderson 
(Scoția), Sekularac (Iugoslavia), Van 
llimst (Belgia), Law (Scoția), Eusebio 
(Portugalia), Charlton (Anglia), So- 
moes (Portugalia).

INTILNIRI INTERNAȚIONALE

La Viena s-a desfășurat un meci 
între echipa olimpică a R.S.C. și selec
ționata secundă a Austriei. Oaspeții au 
cîștigat cu 3—1 (0—0).

Pe stadionul central din Glasgow. în 
semifinalele „Cupei cupelor". Celtic 
Glasgow a dispus cu 3—0 de M.T.K. 
Budapesta.

In campionatul britanic, la Swansea, 
Irlanda de Nord a dispus cu 3—2 de 
Țara Galilor.

Intr-un meci amical disputat la Ge
neva, echipa Elveției a întrecut cu 2—0 
(1—0) reprezentativa Belgiei.

Alte rezultate: Valenciennes — Se
lecționata R. P. Polone 2—1 (I—0): 
Andertecht — F. C. Barcelona 4—2 
(2—0) ; Juventus Torino — Leeds 
United I—1 (0—0); Ujpesti Dozsa — 
Penarol Montevideo 2—I (1—0).

înfîlmrea a fost transmisă la tele
viziune. Comentatorul, Et. Lalou, a 
avut numai cuvinte de laudă Ia adresa 
echipei rotnîne. Spectatorii au gustat 
varietatea jocului, cu atacuri necruță
toare ale sportivilor romîni. Echipa 
noastră a avut următoarea componență: 
Nicolau, Fierarii, Dragan, Szocs, Schrei
ber, Plocon, Derzei, Cherebețiu.

De mîine, sportivii romîni î.și vor 
continua turneul în Franța, susțtnînd 
mai multe meciuri demonstrative.

TUDOR VORNICU

nia — Tunaford (campioana Suediei) 
10-3.

La Stockholm : Romînia — S.K-K- 
7-1, Romînia — Hellas 5-1, Romînia— 
Neptun 6-0. Echipele S.K.K.. Neptun și 
Hellas au ocupat în campionatul Sue
diei locurile 2, 3 și respectiv, 4.

Pînă la 21 aprilie echipa noastră va 
susține o serie de antrenamente co
mune cu jucătorii suedezi, apoi va 
participa Ia un turneu internațional în 
R. D. Germană (23—26 aprilie) și va 
susține în continuare cîteva meciuri în 
R. P. Ungară (1—3 mai).

Presa suedeză a avut frumoase a- 
precieri la adresa jocului și compor
tării sportivilor noștri.

Luptătorii romîni an susținut 
două iatilniri la leningrad

LENINGRAD 17 (prin telefon). — 
Joi seara s-a desfășurat la Leningrad 
prima întîlnire de lupte libere (tineret) 
între selecționata orașului București și 
cea a Leningradului. Victoria a reve
nit sportivilor sovietici cu scorul de 
9—7. Arbitrajele au viciat acest re
zultat care trebuia să fie tocmai in
vers. Cea de a doua întîlnire a avut 
loc vineri seara și s-a încheiat cu ace
lași rezultat. Dintre sportivii noștri cel 
mai bine s-a comportat Gh. Tăpălagă 
c.are a înregistrat o victorie la puncte 
și una prin tuș.

ia fiecare popas în generoasa geografie 
romînească, prezența complexelor spor
tive, alături de celelalte construcții so
ciale (cluburi, creșe, policlinici, canti
ne) vorbește de la sine despre grija per- 
ynanentă a statului pentru continua ri
dicare a nivelului de trai ai celor ce 
muncesc.

Rezervînd un „subsol" pe cinci co
loane problemelor de sport din Romî
nia, suplimentul sportiv din 24 febr. 
a. c. al influentului ziar Uruguayan 
„El Popular" care apare la Montevideo 
publică sub titlul „Medicina sportivă în 
Republica Populară Romînă" un co
mentariu amplu în ceea ce privește gri
ja pentru asigurarea în Romînia a 
unei baze științifice pentru ridicarea 
sportului romînesc pe culmile la care 
n-ar fi putut ajunge niciodată înainte 
de Eliberare.

„Rareori menționează articolul — 
atunci cînd aplaudăm performanțele 
impresionante ale Iolandei Balaș, măies
tria și grația gimnastelor. evoluțiile 
atractive ale echipelor de handbal și 
ale multor alți sportivi romîni pe sta
dioane, ne-am gîndit la oamenii în ha
late albe, la aceia care contribuie prin 
munca lor plină de pasiune la îmbu
nătățirea performanțelor, la dezvolta
rea sportului de mase, care contribuie 
la creșterea generației tinere de cons
tructori ai socialismului”.

Analizând în continuare larga răspîn- 
dire a med ici net sportive în Romînia 
„...ca problemă importantă a asistenței 
medico-sanitare de stat”, ziarul subli
niază faptul că „...medicina sportivă a 
adus o contribuție Importantă la îmbu
nătățirea performanțelor sportivi’or 
romini"

în încheierea interesantului material 
se precizează, de asemenea, că 
lingă activitatea practică, cadrele de 
medici care lucrează în rețeaua medici
nii sportive desfășoară fi o amplă ac
tivitate de cercetări științifice”.

PE SCURT
• Turneul internațional masculin de

baschet desfășurat la Sofia s-a încheia! 
cu victoria reprezentativei orașului 
Praga, urmată de Kiev, Sofia I și So
fia II. Rezultatele ultimelor meciuri: 
Praga—Solia 11 105—56 (48—24);
Sofia I — Kiev 79—76 (39—372.^

• Cursa de selecție a cicliștilor so
vietici, desfășurată in cinci etape Ic 
Soci, a fost câștigată de Miftaii 
Kurbatov, care a parcurs 519 km îr 
13h49:20f). Pe locurile următoare s-ac 
clasat campionul olimpic Viktor Kapi
tonov la 2:41,0, Aleksandr Doliakov Ic 
3:00,0. Ants Viaravas la 3:37,0, Alek 
sandr Ktilibin la 4:28,0. Etapa contra 
cronometrului individual, disputată pi 
un traseu de 50 km, a revenit tlnărulu 
Aleksandr Krilov cu timpul de II 
17:10,0. Antrenorul lotului, Verșinin. c 
anunțat următoarea echipă pentru < 
XVII-a ediție a „Cursei Păcii": Viktoi 
Kapitonov. Anatoli Cerepovici, Mihai 
Kurbatov, Aleksandr Doliakov, Alek 
sandr Pavlov, Adolf Liutii. Rezerve sin 
Aleksandr Kulibiti și Nikolai Greben 
șcikov.

• Astăzi începe în orașul Lima, ca 
pitala Perului, campionatul mondia 
feminin de baschet. Participă echip 
din U.R.S.S., Brazilia, Chile, Japonia 
R.S. Cehoslovacă, Iugoslavia, Argen 
tina, Franța, R.P. Bulgaria și alte Țări

• Prima etapă a Turului ciclist a 
Marocului, desfășurată pe ruta Casa 
blartca — Rabat (197 km). a fost cîș 
tigată de belgianul Joseph Timmerman 
in 5h 14:00,0. Cu același timp a fos 
cronometrat un pluton d-c 20 de con 
curenți. printre care se aflau Schneide 
(R.DfG.), Mendiburu (Spania), Greci 
(Suedia), Fornalczyk și Pokorny(I'X 
Polonă ).

• Echipa olimpică de polo pe ap: 
a U.R.S.S. se pregătește să plece îi 
Italia pentru a lua parte la marel. 
turneu international de Ia Neapole. Dii 
lot fac parte Gogoladze, Grișin, Kuren 
noi, Cikvanaia, Kartașev, Grigorovski 
Semenov, care au participat și la Jocti 
rile Olimpice de la Roma.

• La cea de-a 18-a ediție a Jocurilo 
Olimpice de la Tokio, Franța va fi re 
prezentată în 14 discipline sportive 
atletism, ciclism, scrimă, nata(ie. jude 
canotaj academic, călărie, box, caiac 
canoe, gimnastică, haltere, lupte, tir ș 
iahting. Este posibilă și patSț^jpare: 
echipei de baschet, dacă va oii fine ca 
lificarea în turneul preolimpic. ’

Specialiștii francezi consideră ci 
șanse mari de a obțtne medalii au at 
leții, cicliștii, scrimeri! și înotătorii

La numai o săptămînă după apariții 
articolului „Medicina sportivă în Repu 
blica Populară Romînă", același supli 
ment de luni al ziarului ,.EI Popular 
publică în deschiderea paginii de spe 
cialitate din 2 martie a. c. amplul re 
portaj ilustrat „Un oaspete nou al sa 
tului romînesc : sportul".

Analizînd marile competiții de mas. 
(Spartachiadele de vară și iarnă, „Cup 
Agriculturii”, duminicile sportive 1; 
sate etc. etc.) reportajul demonstreaz. 
cu fapte semnificative că „...numai îi 
condițiile noi în care s-a dezvoltat Ro 
mînia după 23 August 1944 a fost po 
sibil avîntui fără precedent al culturi 
fizice șt sportului".

Cifrele comparative din trecutul ș 
prezentul sportiv al unei regiuni ro 
mîneștl. regiunea Iași, ca și referirii, 
generale, compun o imagine amplă ș 
convingătoare a largii mișcări sportiv, 
din viața satului romînesc.

în volumul „AL KUWEIT și prtmi 
ediție a jocurilor sportive școlare a 
rabe", editat sub auspiciile ligii țărilo 
arabe, autorii ADNAN BUZU și SAM 
AN-NASAUI rezervă trei pagini spor 
tului romînesc.

Cele patru reportaje ilustrate cu foto 
grafii, rețin atenția cititorului prii 
interesantele date comunicate într-ui 
stil proaspăt, viu.

Imaginea sportului romînesc cuprins, 
în importanta carte tipărită în limb, 
arabă este întregită în această parte 
lumii cu articolele, știrile și repor 
tajele publicate de ziarele care apar 1; 
Damasc precum șl de interesantele ma 
terlale apărute în cîteva rlnduri („C.S.M 
Cluj a învins la tenis de masă echip; 
campioană a R.F.G„Bucureștiui 
găzduit „Cupa Dunării” Ia hochei p. 
gheață" etc.) în ziarul de specialitai. 
„AR RIADA" („Sportul") din capital: 
Siriei.

T. STANA 
F. LICA
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