
Acum, la sectarul de aruncări s-au 
prim plan, atleta Angela Crăciunescu 

de limbă fi literatura romînă

prezentat studentele. In 
din anul I al Facultății

Foto : I. Miliăioă

O interesantă inițiativă 
în regiunea Dobrogea

Consiliul regional UCFS Do- 
ogea a inițiat în cinstea celei 
s a KX-a aniversări a eliberă- 
i patriei noastre o ștafetă 
wtivă având drept scop:
— să mobilizeze consiliile 

innate UCFS și ale asociați- 
>r sportive în vederea înde- 
întrii cu succes a angajamen- 
tor luate in cinstea zilei de 
I August pentru îmbunătățirea 
itivității sportive de mase și 
: performanță;
— sa cuprindă masele largi 

; oameni ai muncii, întregul 
ieret, în intrecerile Spartachia-

rrs • •Tineri
și tinere!

Participați in număr 

cil mai marc la 

întrecerile organizate 

In cadrul primei 

Sparldcftiadc republi

cane și la (««cursul 

peiotru obținerea In

signei de polisportiv!

Început de sezon...
> „CUPA PRIMĂVERII" A RE- 
'ENIT JUNIORILOR DE LA 
TEAUA • TINERII PROMO- 
'ATI ÎN LOTUL REPUBLICAN 
IONFIRMA • CÎTEVA SU

GESTII... 

Citiți în pag. a 4-a

Muncă și ginduri pentru J.O. de la Tokio

dei republicane (la cit mai mul
te ramuri sportive), în Con
cursul pentru insigna de poli
sportiv, în campionatid asocia
ției sportive și în alte compe
tiții de mase;

— să contribuie la descoperi
rea și selecționarea de noi ele
mente talentate pentru activita
tea de performanță, Ia ridicarea 
măiestriei sportive și, în acest 
fel, la îmbunătățirea recorduri
lor pe asociații, a celor raio
nale, regionale și republicane;

— să mobilizeze cadrele teh
nice ale mișcării sportive, pe 
antrenorii, profesorii de educa
ție fizică, infractorii voluntari, 
arbitri la o activitate și mai a- 
vîntată, pentru inițierea maselor 
largi de oameni ai muncii în 
practicarea organizată și siste
matică a exercițiilor fizice și 
sportului;

— să contribuie la consolida
rea organizatorică și materială 
a asociațiilor sportive.

Ștafeta sportivă va purta un 
caiet și un album în care con
siliile asociațiilor vor înscrie 
cele mai importante realizări 
obținute în activitatea lor. Ast
fel, se vor înscrie, intre altele, 
numărul membrilor UCFS angre
nați in întreceri, numărul sec
țiilor pe ramură de sport, ai 
sportivilor care activează în ele, 
numărul sportivilor legitimați 
și clasificați, al echipelor care 
se întrec in campionatele pe a-

C. Vlad, în timpul unei spectaculoase sărituri

Privite și sub aspectul apro
piatelor întreceri de la Novisad 
(10—12 mai), aceste deficiențe 
cer o grabnică lichidare.

Și acum, despre juniorii care 
în acest an vor susține primul 
lor mare examen: campionatele 
europene de la Budapesta. Am 
reținut în special „parcursurile* * 
executate de Adrian Valentir și 
Vasile lonescu a căror pregătire 
este în evident progres. Este 
însă necesar ca tinerii călăreți 
să se preocupe mai mult pen
tru însușirea corectă a poziției 
în șa, ceea ce va duce la un 
stil plăcut și va ajuta la evi
tarea unor greșeli de ordin teh
nic. In afară de aceasta, ere-

Reintrarea spectaculoaselor 
îtreceri de călărie in actuali- 
itea cotnpetițională ne-a prile- 
uit nu numai o plăcută reve- 
ere cu specialiștii probelor de 
bstacole și dresaj, ci și unele 
onstatări îmbucurătoare pentru 
cest început de sezon. Una din 
irincipalele probleme la care 
rebuia să răspundă competiția 
laugurală datată cu „Cupa
*rimăverii“ se referea la sta- 
liul de pregătire a lotului repu- 
lican de obstacole. Răspunsul 
-a dat... clasamentul probei de 
lijlocie (două manșe 1,30 m 
i respectiv, 1,40 m): 1. Emîl 
flteanu cu Geriiă 0 p; 2. Eu- 
en lonescu cu Gratis 0 p; 3. 
lafluela Bogza cu Arcaș 0 p; 
. Puiu Victor cu Giovani 0 p. 
'erforrnanța primilor trei călăreți 
ste cu atît mai valoroasă cu 
ît ei au fost de curînd promo- 
■ați în lotul republican. Călă- 
eții consacrați au evoluat la 
aioarea lor obișnuită, mai puțin 
cea concentrare maximă pe 
larcurs pe care o așteptam. De 
iici, și din cauza unor greșeli 
le ordin tactic, au „venit- eele 
I puncte penalizare pe care 
e-au înregistrat Vlad cu Harpa, 
lostea cu Recova și Diavolo, 
,an»a cu Simplon etc.

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 3-a) 

socialii, în cele raionale, regio
nale și republicane, principalele 
performanțe sportive (recorduri 
și titluri de campioni raionali, 
regionali sau republicani) ob
ținute in anul 1963, cit și cele
lalte realizări din acest an.

O deosebită atenție se va a- 
corda problemelor activității 
sportive de mase. In caiet și 
album se vor nota: competițiile 
organizate și la cite ramuri de 
sport, cite centre de inițiere și 
cu cîți participanți au funcțio
nat, cite „duminici sportiye" au 
fost organizate, ce își propune 
consiliul asociației sportive.

In această perioadă, cînd 
Spartachiada republicană se află 
în plină desfășurare, se va 
consemna în caietul și albumul 
ștafetei numărul de participanți 
angrenați pină in prezent (men
țiune pentru fete) și cit își pro
pune să realizeze asociația pină 
la încheierea primei etape a ma
rii competiții. De asemenea, ce 
secții pe ramură de sport au 
fost create, cîte din ele au fost 
afiliate, citi sportivi au fost 
legitimați și ce performanțe deo
sebite au fost obținute în aso
ciație.

Caietul și albumul vor rămîne 
în fiecare asociație sportivă cîte 
o săptămînă, prilej pentru con
siliul asociației, ca, in coiabo-

(Continuare in pag. a 2-a)

Voleibaliștii romîni din nou 
învingători în Franța

PARIS 20 (Agerpres). Voleibaliștii romîni au susținut a 
treia întifnire de la sosirea lor în Franța.

Echipa orașului București a jucat la Strasbourg cu repre
zentativa orașului repurtînd victoria cu scorul de 3—0 (15—9; 
15—5; 15—12).

La Montpellier, formația secundă a Bucureștiului a dispus 
cu 3—1 (13—15; 15—li ; 15—9; 15—2) de combinata Lan
guedoc-Provence.

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

„CINE POATE, CINE NU!“
Joi, 16... Zi cu soare la Ni- 

corești. Vintui rece ciupește 
corzile de slrmă. stirnind inten
sa harpă a viilor deșteptate din 
somnul iernii. Oamenii sînt te- 
seli. Pentru că e soare. Și cum 
vinul e „soare in pahar", toți ss 
desfată privind cu ochii lor lim
pezi ca Băbeasca nesjirșita pod
gorie nicoreșteană.

Gheorghe Moraru știe însă că 
soarele mai e bun la ceva și 
tocmai de aceea ii îndeamnă pe 
flăcăii școlii horticole să mal 
aducă două-trei roabe cu ni
sip de Șiret In groapa de sărit, 
iar pe fete, să așeze din loc in 
loc mușuroaie de pămint negru 
pe pista terenului de fot bat. 
ca să nu se simtă lipsa dungi
lor de var.

Dimineață
La ora 9, coloana atleților 

de la Universitatea din Bucu
rești intră pe stadionul Repu
blicii. Cei 400 de sportivi, care 
se vor întrece în această du
minică pășesc mîndri, în tem- 
poul fanfarei instalate în tri
buna dinspre I.C.F. După un 
grup compact de stegari, trec 
în ordine, prin fața publicului, 
sportivii facultăților de istorie, 
matematică, fizică, chimie, 
limbi slave, studenții de la 
limba și literatura 
romînă, științe na
turale, geografie, 
limbi germanice, 
filozofie...

Acum, alleții s-au aliniat pe 
gazonul verde al stadionului. 
Vorbește acad. Gheorghe Mi- 
hoc, rectorul Universității Bucu
rești : „...Astăzi, dragi studenți, 
ne întîlnim din nou pe stadion 
pentru a continua o frumoasă 
tradiție a universității noastre 
— campionatul de atletism. în
trecerea este sărbătorească, de
oarece desfășurăm acest cam
pionat în cadrul Spartachiadei 
republicane și în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei noastre. Declar des
chisă a Via ediție a campiona
tului de atletism și vă urez suc
ces deplin în frumosul concurs 
care începe !“

Competent, crainicul (maes
trul sportului Alexandru Bizim), 
prezintă celor aflați în tribune 
recordurile personale ale con- 
curenților, noile rezultate obți
nute, îndreptînd privirile spec
tatorilor spre sectoarele unde 
disputa este mai dîrză. Adică,

INSTANTANEE

...întrecerile pe „sută" din ca
drul Spartachiadei republicane 
au început cu mare dichis. Mo
raru, profesorul, e totodată stu-

Reportajul 
nostru

dent la I.C.P. in anul III, la 
fără frecvență, așa că vă închi
puiți dumneavoastră... Gropi de 
start, comenzi cum scrie la car
te „Costorele, dacă mai furi 
o dată plecarea, pe aici ți-i 
drumul l“. Ca să nu mai spun că 

SELECȚIONATA OLIM
PICA DE FOTBAL A 
R. S. CEHOSLOVACE 
EVOLUEAZĂ DUMINI

CA IN CAPITALA

de atletism
peste tot. La greutate fete, 
bunăoară, Angela Crăciunescu 
din anul I al Facultății de limba 
romînă, a aruncat 9,24 m. Fe
licitări, strîngeri de mînă... lată 
însă că în a doua încercare 
colega ei Marina Stancu de la 
Matematică trimite bila la 
9,40 m. Sau : se dă startul în 
proba de 100 m. Trei sferturi 
din cursă conduce Victor Raica 
(anul I Fizică), dar cu un finiș 
mult aplaudat trece primul 

linia de sosire E. 
Kineses (Facultatea 
de științe juridice).

A fost un con
curs frumos, bine organizat, 
care sperăm că va fi urmat și 
de celelalte Institute din Capi
tală.

lată campionii la atletism pe 
anul 1964 ai Universității Bucu
rești : FETE, 100 m : Cătălina 
Jurcan (Chimie) 14,2; 500 m: 
Rodica Stanciu (Matematică) 
1:27,4 ; ștafetă 4x100 m : echipa 
Facultății de fizică 59,8; lun
gime : Cătălina Jurcan (Chimie) 
4,63 m ; înălțime : Marina 
Stancu (Fizică) 1,40 m (nou re
cord al Universității); greu
tate : Marina Stancu 9,40 m. 
BĂIEȚI, 100 m : E. Kineses 
(Științe juridice) 11,4; 1 000 m : 
Cornel Tatu (Chimie) 2:35,6; 
4x100 m : Fizică 47,4; înălțime: 
Tudor Zamfirescu (Matematică) 
1,70 m ; lungime : Marius Mi- 
hăilescu (Chimie) 6,10 m ; greu
tate : C. Sviateslav (Matema
tică)’ 13,37 m. Clasamentul ge
neral : 1. Matematică 191 p ; 
2. Fizică 163 p ; 3. Istorie 126 p.

V. TOFAN

in cele patru semifinale, dintre 
care una de fete, au pătruns 
doar cei trecuți prin ciurul p'e- 
liminariilor. Iar marea cu dege
tul au incercat-o aproape 200. 
Ș-acum. incă două nume pe ră
bojul Spartachiadei. La fete a 
ciștigat Virginica Gheorghiu, din 
anul III, in 15 sec. („cu oleacă 
de vînt din spate", cum spunea 
un spectator). La băieți: Vasile 
Gheorghiță, in 12.2. Vasile 
Gheorghiță e un nume la Nico- 
rești. Joacă fundaș central in 
echipa de fotbal a comunei, iar 
în ultima zi de practică a făcut 
1600 (!) de altoiri pentru colec-

IOAN CH1RILA

(Continuare în pag. a 2 a)

Stadionul „23 August" 
din Capitală va găzdui 
duminică 26 aprilie par
tida amicala internațio
nală de fotbal dintre se
lecționatele olimpice ale 
R. P. Romîne și R- S. 
Cehoslovace. Partida, 
care va fi condusă de 
un arbitru din Grecia 
va începe la ora 16,30

CICLIȘTII romîni 
CONCUREAZĂ ÎN R. S.

CEHOSLOVACA
Luni dimineața a plecat 

la Praga reprezentativa 
de ciclism a R.P. Romî
ne formata din Ion Arde
lean v, Walter Ziegler, 
Constantin Dumitrescu, 
Gabriel Moiceanu, Io a 
Stoica și Ludovic Zanonl. 
Antrenor: Ernest Golgo|i, 
După cum se știa, la 
Praga se afla de cîteva 
zile un alt grup de ci
cliști romîni compus din: 
Ion Braharu. Gh. Neagoe, 
A. Șelaru și Gh. Radu
lescu. Toți acești aler
gători formează lotul 
R. P. Romîne pen
tru .Cursa Păcii*.  In 
R.S. Cehoslovacă aler
gătorii noștri vor parti
cipa la o competiție de 4 
zile după care se va 
definitiva echipa parti
cipantă la cea de a 
XVII-a ediție a .Cursei 
Păcii*.  Varșovia — Ber
lin — Praga.

DUMINICA. LA CtM- 
PINA — MOTOCROS
Duminică Ia ora 14 va 

avea loc la Cîmpina con
cursul de motocros dotat 
cu .Cupa F.R.M.*,  la 
care vor participa cei 
mai buni motocicliștl dîn 
întreaga țară. Aceștia 
sînt așteptați sîmbătă 
dimineața la Cîmpina. 
Antrenamentul oficiat se 
va desfășura s îmbată de 
la ora 14 pe traseul de 
concurs.

COMBINATA RAPID— 
PETROLUL PLEACĂ 

IN IRAN

Azi urmează să plece 
în Iran o combinată 
Rapid—Petrolul care în 
intervalul 22 aprilie — 
8 mai va susține pa
tru meciuri în această 
țară.

NE VIZITEAZĂ ECHI
PA DE FOTBAL BEROE 

STARA ZAGORA

Peste cîteva zile își 
va începe turneul în 
țara noastră formația 
bulgară Beroe Stara 
Zagora care activează 
în prima categorie. 
Turneul va începe jo? 
23 aprilie în Capitală, 
unda Beroe va întîini 
formația Progresul. Jo
cul va avea loc pe sta
dionul din str. Dr. 
Staicovici. In continua
re, la 26 aprilie, forma
ția bulgară va evolua la 
Iași în compania echi
pei C.S.M.S., apoi 
la Pitești cu echipa lo
cală Dinamo.

ÎNOTĂTOARELE 
NOASTRE IN CON
CURSUL DE LA 

RIJEKA

în concursul interna
țional de natație de 
la Rijeka IR.S.F. Iu
goslavia), înotătoarea 
Măriuca Rotaru a ocu
pat locul III în proba 
de 100 m fluture cu 
timpul de 1:13,6. Pro
ba o fost ciștigată de 
sportiva sovietică De- 
viatova cu 1:11.4.

In cadrul aceluiași 
concurs, la 100 m spa
te, Cristina Balaban 
s-a clasat pe locul 3 
cu 1:15,6.®
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Spariachiada republican«
Spre noi succese

Din întreaga țară ne sosesc la redacție numeroase vești despre obiec
tivele importante pe care consiliile asociațiilor sportive și le-au propus 
să le realizeze in cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării 

patriei. Organele și organizațiile sportive iși propun să obțină, cu prilejul 
Spartachiadei republicane, noi succese in dezvoltarea activității sportive de 
mase și de performanță, in continua lor consolidare organizatorică. Stimu
lați de aceste angajamente, sportivii iși sporesc ritmul de pregătire, reali- 
zind zilnic noi și noi performanțe de valoare. In rindurile care urmează 
continuăm să publicăm noi relatări în această privință.

OBIECTIVE
Cinci am intrat în curtea Școlii profe

sionale a atelierelor de reparat mate
rial rulant din Simeria, profesorul Ion 
Roncea ne-a... prezentat un frumos te
ren de volei acoperit cu zgură roșie, 
amenajat pentru întrecerile Spartachia
dei republicane. Apoi, însoțitorul nostru 
ne-a oferit un caiet, pus la punct, pînă 
la ultimul amănunt, cu rezultatele pri
melor întreceri, cu programarea întîlni- 
rilor pe zile și ore, precum și obiecti
vele pe care asociația Rapid de pe 
lingă Școala profesională le urmărește 
în această mare competiție de mase. 
Le-am notat și noii

— angrenarea tuturor membrilor 
UCFS (352) în întrecerile popularei 
competiții;

— afilierea secțiilor de atletism, 
handbal, tenis de masă și gimnastică 
și după terminarea Spartachiadei, în
scrierea lor în campionatele regionale.

★
Și la asociația sportivă C.F.R. de pe 

lîngă Atelierele și depoul de locomotive

Noi realizări în asociațiile sportive din Bacău
'Asociația sportivă Victoria din Ba

teau s-a angajat ca în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a Eliberării pa
triei noastre să mobilizeze la între
cerile Spartachiadei republicane 1 500 
de tineri fi tinere. De asemenea fi-a 
mai propus să organizeze 18 acțiuni 
turistice și 4 duminici cultural-spor
tive la care să participe peste 1 400 
de oameni ai muncii.

Pînă în prezent, la întrecerile Spar
tachiadei republicane au participat 
782 de concurenți. Au avut loc între
ceri la atletism, volei, handbal, jotbal,

„Cine poate, 
cine im!"

(Urmare din pag. 1)

tivă, ceea ce rtu-i la îndemlna mul
tora.

...Pornim cu alai spre „lungime". Cîș- 
ti-gă Burciu, cu 5.40 urmat de lsac. cu 
5,33. In afară de concurs Gheorghiță 
iși cortjirmă calitățile de poliatlonist, 
sărind 5,82.

Acum alaiul se îndreaptă spre tere
nul de volei. Meciul dintre Rapid (e- 
chipa școlii horticole) și Podgoria (e- 
chipa colectivei), deși are doar un ca
racter de pregătire pentru derbiul din 
iunie (la inierasociații), începe să 
fiarbă ca mustul, stimulat de corul ga
leriei fetelor, mari meștere în ale im
provizației. Spre exemplificare:

In primul set. la 7-7 :
1 „Uite-acu se vede-acu,

Cine poate, cine nu 1“
Zzt citeva secunde după ce Rapidul 

pierde primul set:
„Foaie verde fir mărar, 
Cu Rapidul la ziar 1“

Iar in final, trecînd total de partea 
învingătorilor :

„Cinste lor, cinste lor
Cinste podgorenilor 1“

★
Aștept autobuzul de Tecuci. Stăm la 

taifas. Moraru are probleme. Dumini
că (n.r. 19 aprilie) e zi de trageri. 
La „Victoria" (asociația gospodăriei a- 
gricole de stat) s-au înscris 55. iar Ra
pidul ii prezintă pe cei 80 „aproape 
polisportivi" ai săi, cărora le lipsește 
doar norma de tir. In afară de asta 
mai e și crosul de 1 Mai. „Bucălău, 
Anghel, Tomozei I Treceți diseară pe 
la oameni. Rămine tot pentru dumini
că". Zarva crește cînd se ajunge la fot
bal. Unul. Pamfil, cere, ca inipotriva 
ghidicenilor să se joace cu patru pe 
fund, iar împotriva cudalbilor să se 
meargă tot cu cinci în față. Un altul 
aduce vestea că pentru 3 mai. cu bul
garii. se pleacă din Tecuci pe două 
zile, cu 93 de lei.

Probleme. Peste tot probleme. Cele 
mai multe însă le are un bătrînel în 
curtea școlii, care nu poate să pricea
pă nici în ruptul capului, cum de-or să 
izbutească cei de la televizor să aducă 
efstă-seară Japonia la Nicorești...

IMPORTANTE
și vagoane, activitatea legată de Spar
tachiada republicană se desfășoară în 
bune condițiuni. Asociația sportivă 
C.F.R. Simeria este fruntașă pe regiune 
în munca de atragere a maselor într-o 
activitate sportivă continuă. Acum în 
centrul atenției este Spartachiada re
publicană. Toți membrii asociației s-au 
înscris în întrecerile acestei îndrăgite 
competiții: (832 ) 711 bărbați și 121 
femei. O mare parte dintre ei au și 
ieșit pe teren la primele concursuri. 
Pe de altă parte, Asociația și-a propus 
să afilieze secția de atletism și turism, 
să amena jeze un teren simplu de vo
lei, unul de tenis și unul de fotbal, să 
planteze în incinta stadionului 80 de 
plopi etc.

Sarcinile sînt repartizate concret 
pe oameni și îndeplinirea lor este ur
mărită îndeaproape de consiliul asocia
ției sportive, în frunte cu inimosul său 
președinte, ing. Gh. Tudor.

ciclism fi tir. Cu acest prilej 89 de 
tineri și-au trecut fi normele Insignei 
de polisportiv,

De o frumoasă popularitate s-au bu
curat și cele 8 acțiuni turistice la care 
au luat parte peste 700 de iubitori ai 
diumeției, precum și cele două „du
minici cultural-sportive" la care au 
fost angrenați 300 de tineri.

Ar
Un deosebit interes pentru organiza

rea primei etape a Spartachiadei repu
blicane a dovedit și consiliul asociației 
sportive I.R.I.C. din Bacău care a mo
bilizat la startul întrecerilor de atle
tism, ciclism, popice, șah și tenis de 
masă, 221 de participanți — depășiți- 
du-și astfel angajamentul luat.

Tot în cadrul acestei asociații, 30 
de tineri și tinere și-au trecut normele 
pentru Insigna de polisportiv. Din 
cele 10 acțiuni turistice ce și le-a pro
pus consiliul asociației I.R.I.C., pînă 
în prezent s-au organizat 4, la care 
au luat parte 360 de turiști. De ase
menea, au fost organizate două du
minici cultural-sportive care au antre
nat un număr de 200 de oameni ai 
muncii. Cu acest prilej s-a amenajat 
un teren de handbal și unul de 
baschet.

LANȚUL SLĂBICIUNILOR
Scurtă pseudo-piesă tragi-comică prezentată

TABLOUL 1

Consiiliul raional UCFS Oltenița.
Decor: mai multe birouri, scaune, du

lapuri. Personaje: Marin Miculeasa, 
tehnician al consiliului, redactorul.

TEHNICIANUL: Spartachiada re
publicană? Da. au început Întrecerile 
peste tot în raion! Acest lucru ni l-au 
comunicat și consiliile asociațiilor 
sportive.

REDACTORUL: Numărul pârtiei- 
panțilorî

TEHNICIANUL: Știți, e cam mic... 
Pînă la 30 martie: 12 031 participanți. 
din care 1510 fete. Cifra am enun- 
tat-o telefonic consiliului regional 
UCFS.

REDACTORUL: La ce sporturi?
TEHNICIANUL: Atletism, șah, te

nis de masă, tir, haltere, lupte, ciclism, 
fotbal, handbal în 7...

REDACTORUL: In ce asociații exis
tă preocupare mai mare pentru orga
nizarea întrecerilor?

TEHNICIANUL: Unirea Budești
(președinte Victor Dumitru), Steaua 

roșie Uimeai (președinte Nicolae Bo- 
bocea), „Ogor nou“ Chirnogi (pre
ședinte Nicolae Ceaușu), I.G.O. (pre
ședinte Gheorghe Baba). Victoria 
Școala medie Oltenița (președinte 
Ruxandra Dănescu)...

REDACTORUL: Sînt și asociații în 
care activitatea este slabă?

TEHNICIANUL: Sînt. Deși au po
sibilități, au planuri și grafice de des-

Relatări de
MINERII IN ÎNTRECERE

Asociația sportivă Minerul din Secul 
(Reșița), desfășoară o activitate prodi
gioasă. 'In ultimul timp au avut loc 
numeroase competiții în cadrul Sparta
chiadei republicane. Astfel, minerii și-au 
disputat întlietatea la fotbal, haltere, 
popice, atletism, șah și tenis de masă. 
Au luat parte 180 de concurenfi.

I. Scînteie

NOI TERENURI SPORTIVE SIMPLE

în vederea întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei republicane, elevii școlii 
Petrol-Chimie din Ploiești au amenajai 
prin muncă voluntară trei terenuri de 
volei, trei terenuri de handbal în 7, 
trei terenuri de baschet și o pistă de 
atletism de 200 m. Printre elevii care 
s-au evidențiat în mod deosebit cu pri-

0 interesantă
(Urmare din pag. 1)

rare cu celelalte organizații de mase, 
să impulsioneze activitatea sportivă, 
pentru a obține cît mai multe reali
zări în cinstea marii sărbători a po
porului nostru. Aceste realizări pot fi 
însoțite de fotografii care vor rămine, 
de asemenea, în album. Fiecărei aso
ciații îi sînt rezervate două pagini 
în album și cile 15 pagini in caiet, 
dar — desigur — asociațiile pot de
păși prin noi și noi realizări acest 
spațiu.

La sfirșitul fiecărei săptămîni aso
ciația sportivă, după ce a completat 
caietul și albumul ștafetei, le va preda

In premieră la Oltenița
fășurare a întrecerilor, totuși, lucru
rile merg slab.

REDACTORUL: Exemple?
TEHNICIANUL: Șantierul naval. 

Doar 400 de' participanți din 1 500 de 
membri UCFS.

REDACTORUL: Totuși pentru în
ceput este promițător... 
(Cortina cade).

F O II IL

la corespondenții noștri
lejul acestei acțiuni se află Ion Panai- 
țoiu. Dumitru Cojocaru, Ion Baiu, 
Gheorghe Drăghici și Ion Săvulescu.

I. Ion

PARTICIPARE ENTUZIASTA 
LA TG. JIU

Spartachiada republicană a atras la 
startul competițiilor un mare număr 
de tineri și tinere. După datele existen
te la comisia raională de organizare 
pînă acum și-au disputat întîietatea a- 
proape 11000 de concurenți. Pentru 
a contribui la popularizarea întrecerilor 
consiliul raional UCFS a inițiat o se
rie de demonstrații ale echipelor frun
tașe. Astfel, sportivi din asociațiile 
Pandurii, Sănătatea, Victoria și Biruin
ța au evoluat în comunele Rovinari, 
Horăști și Țicleni.

Gh. Fometescu

inițiativă în regiunea Dobrogea
asociației următoare, într-un cadru 
festiv. Cu acest prilej vor avea loc în
treceri sportive, manifestații culturale 
și distractive cu participarea sporti
vilor din cele două asociații.

Consiliile raionale UCFS vor ur
mări îndeaproape buna organizare și 
desfășurare a acestei acțiuni. Ele vor 
trimite cite un activist care să ajute 
concret asociația sportivă în reali
zarea obiectivelor propuse, să participe 
și la predarea ștafetei.

Ștafetele sosite din asociații vor fi 
centralizate de către consiliile raio
nale ale UCFS, care vor selecționa 
cele mai semnificative realizări și le 
vor preda consiliului regional UCFS.

PREȘEDINTELE: Sînt la președinții 
secțiilor...

TEHNICIANUL: Cele de la tîr și 
șah sint ia consiliul raional.

REDACTORUL: Ce număr de par
ticipanți ați raportat consiliului raio
nal?

PREȘEDINTELE: Pînă în prezent 
nu s-a trimis nici o situație despre

IE ¥ O N
Spartachiada republicană la consiliul 
raional.

REDACTORUL: Și atunci cifra de 
400 de unde a apărut?

(Cortina cade... pe gînduri).

TABLOUL III

Același decor ca ta tabloul II. Per
sonaje: Marin Miculeasa, Dumitru Goz- 
deicu, președintele secției tenis de 
masă a asociației Șantierul naval, 
redactorul.

PREȘEDINTELE: Tenisul de masă? 
Un sport îndrăgit de muncitorii șan
tierului.

REDACTORUL: Au fost organizate 
concursuri în cadrul Spartachiadei re
publicane?

PREȘEDINTELE: Nici unul.
Cei prezenți se privesc mirați. (Mis

ter din ce în ce mai mare).
TEHNICIANUL: Parcă luna trecută 

a fost un concurs la club.

INTERES DEOSEBIT 
TN RAIONUL PAȘCANI

In toate cete 53 de asociații sport 
din raion 'întrecerile Spartachiadei 
publicane se bucură de un interes d 
sebit. La competițiile de tenis de nu 
s-au 'înregistrat pină acum peste 900 
concurenți, la gimnastică aproi 
1500, iar la haltere 950. Particip 
masive s-au înregistrat și la »o 
handbal și fotbal. Printre asociat 
sportive care s-au evidențiat figurei 
C.F.R. și Gloria din Pașcani, Avin 
din Tg. Frumos, Tineretul din B. 
iești, Spicul din Mogoșești și altele

C. Eb

NOI INSTRUCTORI SPORTIVI

Pentru buna desfășurare a între< 
rilor Spartachiadei republicane și pe 
tru cuprinderea unui număr sporit 
oameni ai muncii la startul aces 
mari manifestații sportive de ma; 
consiliul raional UCFS Tîrnăveni 
luat inițiativa de a pregăti 70 de t 
instructori sportivi la atletism, voi 
handbal, ciclism și alte ramuri spor 
ve. Cursurile au loc de două ori ] 
săptămînă. 1-

I. Hasaș

PRIMELE ÎNVINGĂTOARE

Handbalul a cunoscut un frumos su 
ces în cadrul primei etape a Spart 
chiadei republicane, desfășurată la 
sociația sportivă „Moldova Tricotaj, 
din Iași. In urma concursului care 
avut loc a fost desemnată echipa cm 
va reprezenta asociația în etapa urm, 
toare a competiției. In fotografia al< 
turată vă prezentăm pe aceste talentat 

handbaliste

Foto : O. Miliăiesou — ooreaj

Sinteza ștafetei va fi predată de ci 
tre consiliul regional UCFS Dobr< 
gea Comisiei centrale de organizai 
a primei Spartachiade repub' ““„ie, c 
ocazia finalei pe țară a mani com 
petiții.

★
Inițiativa consiliului regional UCF 

Dobrogea de a organiza această șta 
fetă, menită să contribuie la îmbu 
nătățirea simțitoare a activității spor 
tive de mase și de performantă, W 
binevenită. Desigur că și celelalt 
organe regionale UCFS vor că ut. 
forme asemănătoare, care să ducă li 
impulsionarea muncii sportive în a 
ceastă perioadă.

PREȘEDINTELE: Da. „Cupa 6 Mar 
tie“.

(Cade cortina).

TABLOUL IV

Consiliul raional UCFS. Decorul cu 
noscut. Personaje: Marin Miculeasa 
Mircea Ciobanu, președintele secție 
de șah a asociației sportive Șantierul 
naval, redactorul.

Marin Miculeasa caută prin dulapuri 
dosarele de șah și tir. Găsește do
sarul comisiei de șah. împreună cu re
dactorul răsfoiesc dosarul și... nu gă
sesc tabelele de concurs de la Șantie
rul naval.

PREȘEDINTELE: Aproape zilnic 
organizăm întreceri la club.

REDACTORUL: Cîți participanți?
PREȘEDINTELE: 300. Ba nu, 380— 

400.
REDACTORUL: Tabelele de con

curs?
PREȘEDINTELE: Sînt la șantierl
Marin Miculeasa tace și privește în

tr-un dosar.
(Cortina nu cade. Am ridicat-o noi).

★
P. S. Faptele relatate sînt adevărate. 

La asociația sportivă Șantierul naval 
nu începuseră încă întrecerile din ca
drul Spartachiadei republicane. Totuși, 
activiștii consiliului raional UCFS au 
raportat consiliului regional că în toa
te asociațiile se desfășoară concursuri 
în cadrul acestei importante competiții, 
arătînd și cifre care nu corespund rea
lității. Asemenea practici trebuit 
combătute cu toată tăria. Consiliul re
gional UCFS București trebuie să ia 
măsurile corespunzătoare.

POMPIL1U V1NT1LA

TABLOUL II

Șantierul naval. Decor: un birou, 
cîteva scaune. Prin fereastră se văd 
nave în construcție. Din cînd în cînd 
se aude fluieratul unei sirene. Perso
naje: Marin Miculeasa, Ștefan Ciobanu, 
președintele consiliului asociației Șan
tierul naval, redactorul.

PREȘEDINTELE: Spartachiada re
publicană? Da, am organizat între
ceri...

REDACTORUL: La ce discipline?
PREȘEDINTELE: Tenis de masă, 

haltere, trîntă, tir și șah.
REDACTORUL: Aveți un plan de 

acțiune, grafic de întreceri?
PREȘEDINTELE: Sa vedeți, pla.nu-i 

la comitetul U.T.M. L-am făcut zilele 
trecute. Grafic... nu...

REDACTORUL: Tabelele cu parti- 
cipanții la concursurile organizate î



MAT AT IE •r

Inaugurarea sezonului 
în aer liber la polo

Mai multă 
de pregătire

atenție în munca 
a „olimpicilor"

8

Duminică dimineața, la ștrandul Ti- 
sretului, iubitorii natației din Capi- 
ilă au putut asista la primele me- 
uri de polo din cadrul „Cupei 
teama", competiție cu care s-a inau- 
arat sezonul în aer liber. Iată des- 
ișurarea paitidelor:
Steaua — Rapid 9—6 (2—1, 1—1, 

—3, 3—1). Deși lipsită de aportul 
nor jucători de bază care fac parte 
in lotul olimpic, echipa Steaua a 
iptat cu dîrzenie și a obținut o vic- 
>rie meritată. Jocul a fost de un biun 
ivel tehnic, plăcînd atît prin evolu- 
a scorului eît și prin fazele create, 
kcțiunile în viteză, concepția mai 
Iară de joc, au permis echipei militare 
1 se „desprindă" de adversar în ultima 
epriză. Rapidiștii mai atenți în apă- 
are puteau obține un rezultat mai bun. 
k.u înscris : Țăranu (4), Marinescu (4) 
i Cheța pentru Steaua, Ștefănescu, 
ihirvăsuță (2), Medianu și Mim (2)

ÎNCEPUI DE SEZON...
(Urmare din pag. 1)

lem că ar trebui studiată posibilitatea 
5a juniorii care se pregătesc pentru 
,c-u.opene“ să fie dotați cu cel mai 
>un material cabalin. O necesitate pe 
:are cluburile respective e pot rezolva 
ără greutăți, fără a scădea poten- 
ialul lotului de seniori.

Fetele au confirmat valoarea arăta- 
:ă la sfîrșitul sezonului trecut. Dar, 
lin nou trebuie să punem întrebarea: 
„De ce numai în probele ușoare?" 
Credem că — așa cum au dovedit-o 
ie altfel — Mihaela Rădulescu sau 
Liliana N'ițulescu au mult mai multe 
posibilități de afirmare pe care le 
oot realiza pe deplin dacă celelalte 
cluburi vor urma exemplul Științei 
care, asigurînd Manuelei Bogza cai 
corespunzători, a reușit să aibă re
prezentant în lotul republican.

Aceeași preocupare a clubului Știin
ța a fost reliefată și de întrecerile de 
dresaj ale juniorilor în care am re
marcat, din nou, pe Mircea Silea, 
Gaby Ionescu și Mihai Alureanu. Tn 
probele „mari", călăreții fruntași N. 
Mihalcea, Enache Boiangiu, Dumitru 
Velicu. Vlad Postelnicu, Panait Sîrbu, 
I. " 'nar etc. au manifestat aceeași 
formă bună. De remarcat faptul că 
Velicu a prezentat pentru prima oară 
un cal nou în proba de categorie pre- 
olimpică (Necaz).

„Cupa Primăverii" rezervată echipe
lor de juniori a revenit tinerilor călă
reți de la-Steaua care au totalizat 38 
p. Pe locurile următoare: Știința cu 
34 p și Dinamo cu 27 p. La obstacole 
„semiușoară" și „ușoară" s-au clasat 
pe primul loc — la egalitate — cîte 
...20 de concurenți.

In concluzie, un concurs reușit. Aș
teptăm -ca și celelalte cluburi bueu- 
reștene și din provincie să urmeze 
exemplul cluburilor Steaua și Știința.

i ■ DE LA I.E.B.S. .
Pentru jocul internațional de fotbal 

Selecționata olimpică R.P.R.—Selecțio
nată olimpică R.S.C., care va avea loc i 
duminică 26 aprilie a.c., orele 16,30 pe 
Stadionul 23 August, biletele se pun în 
vînzare începînd de azi 21 aprilie a.c., 
orele 15 la casele de bilete obișnuite- 

Jucătoarele Științei București cu tricourile de campioane, cupa și nelipsitele 
flori, zîmbesc (și au de ce) — după ultimul meci cu Rapid — fotoreporterului 
nostru T. Chioreanu. De Ia stînga la dreapta sus : M. Simon, C. Gheorghe, A. 
Haralambie, antrenorul C. Dinescu, V. Niculescu, H. Antosch, S. Dumitrescu ; 

jos :E. Nagy, L. Vlăescu. A. Kelemen și E. Tintorescu

pentru Rapid. S-au remarcat : Țăranu, 
Cheța (Steaua), Chirvăsuță, Miu (Ra
pid). Au jucat formațiile :

STEAUA: Mureșan, Cheța, Țăranu, 
Neacșu, Alexandrescu, M'arincscu, 
Fiilop.

RAPID : Ionescu, Medianu, Paras- 
chivescu, Miu, Chirvăsuță, Ștefănescu, 
Vasiliu, Pantaze, Pop.

Partida a fost condusă de N. Nico- 
laescu.

Dinamo — Progresul 13—6 (2—1, 
3—1, 4—3, 4—1). Superiori din punct 
de vedere tehnic și tactic, dinamoviștii 
au obținut o victorie comodă. Inițiind 
atacuri rapide echipa Dinamo a sur
prins deseori nepregătită apărarea Pro
gresului. Dinamoviștii Gruia Novae și 
Fleșeriu au fost totdeauna pe fază, 
impunîndm-se prin precizie și forța 
de șut ca realizatori principali ai 
victoriei. Progresul a acționat inegal 
de-a lungul partidei, avînd scăderi în 
reprizele a doua și a patra. Au marcat: 
Gruia Novae (4), Fleșeriu (3), Al. Po
pescu (2), Zamfirescu (2), Mihăilescu 
și Rusu pentru Dinamo, Romașcu, 
Păun (3), Goian și Lăzărescui pentru 
Progresul. Formațiile :

DINAMO : Frățilă, Mihăilescu, Fle
șeriu, Novac, Al. Popescu, Rusu, Mâ
nuță, Șoo, Zamfirescu, Nistor.

PROGRESUL : Racoveanu, Romașcu, 
Cismaru, Runcan, Lăzărescu, Păun, 
Dumitrescu, Lichiardopol, Goian, Va- 
sile, Constantinescu.

A arbitrat Ervin Beniamin.

CLASAMENT

1. Dinamo 1 1 O O 13: 6 2
2. Steaua 1 1 O O 9: 6 2
3. Rapid 10 0 1 6: 9 0
4. Piogiesul 10 0 1 6:13 0

Etapa viitoare : Steaua — Progresul; 
Dinamo — Rapid.

★
La bazinul acoperit Floreasoa s-a 

desfășurat duminică dimineața partida 
de polo S.S.E. I — C.S.Ș. restanță în 
cadrul campionatului Capitalei la ju
niori (seria I). Victoria a revenit e- 
clripei S.S.E. I cu scorul de 9—2. Cu 
această par»' ’ă s-a încheiat și în seria 
I prima parte a campionatului Capi
talei la juniori. Cea mai bună com
portare a avut-o echipa Progresul care 
a cîștigat toate partidele. Clasamentul
se prezintă astfel :

(

1. Progresul 3 3 0 0 20: 3 6
2. Ș.S.E. I 3201 20:13 4
3. C.S.S. 3 1 0 2 9:20 2
4. Dinamo 3003 12:25 0

1 BASCHET
Știința București a dominat campionatul feminin

23 de victorii și o singură înfrîngere 
(în fața Mureșului, la Tg. Mureș), un 
coșaveraj de 1481:1100, ceea ce revine 
în medie cîte 66 puncte înscrise și 
numai 46 primite în fiecare meci — 
iată cartea de vizită a campioanei 
noastre la baschet feminin, ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI.

Ca și în ediția precedentă, lupta 
pentru titlu s-a rezumat la „duelul" 
Jzntre ’ Știința și Rapid, indiscutabil 
cu o clasă superioațe peloflalte for
mații din prima categorie. Dar, dacă 
anul trecut, în departajarea celor două 
rivale a trebuit să intervină coșavera- 
jul direct, de data aceasta superiori
tatea Științei a fost evident^. Care au

Reprezentantul nostru 
a avut o comportare 
Un croșeu de dreapta 

stingă...

Selecționata noastră 
olimpică a susținut du
minică, în compania echi
pei R.P.D. Coreene pri
ma confruntare interna
țională din acest an. 
Chiar dacă pugiliștii noș
tri au obținut victoria (și 
rezultatul putea fi și 
6—2), acest succes nu ne 
mulțumește pe deplin. Bo
xerii noștri au posibilități, 
au dovedit adesea, știu 
să lupte și se pot ridica 
la un nivel mai bun decît 
au arătat duminică.

Este adevărat că, în 
momentul de față, „olim
picii" noștri nu sînt și, 
conform planului de pre
gătire, nici nu trebuie să 
fie în formă maximă. 
Dar, oricum, este admisi
bil ca un boxer de talia 
lui Ciucă, considerat 
„omul nr. 1“ al echipei 
noastre reprezentative, să 
bată în retragere în fața 
lui Kim In Sen? Ce păre
re are Ciucă despre felul 
în care a evoluat dumini
că ? Dar antrenorii lotului ? Este ade
vărat că pînă la J. O. mai este 
încă destul de mult timp, dar pregă
tirea efectuată pînă în prezent de către 
unii boxeri lasă de dorit. Con
stantin Ciuca, Hardmut Leov și 
chiar C.tin Buzuliuc nu s-au antrenat 
alături de Iosif Mihalic și de Ion 
Monea? Mihalic și Monea nu se află 
oare tot în aceeași etapă de pregătire? 
Cum se explică atunci faptul că Mi
halic și Monea au boxat la valoarea 
obișnuită, ba chiar au și depășit-o (Mi- 
ha':c)? Cauza trebuie căutată, credem, 
în felul în care s-au pregătit acești 
sportivi.

Și acum, să analizăm comportarea 
fiecăruia dintre reprezentanții noștri.

CONSTANTIN CIUCA a fost depar
te de valoarea sa. S-a „speriat" de 
la început de agresivitatea adversaru
lui și a adoptat o tactică defensivă. 
Aceasta, în contradicție cu linia mo
dernă recomandată de federația noas
tră de specialitate. Unde este lupta 
ofensivă, inițiativa, atît de apreciate de 
arbitri în marile concursuri interna
ționale? Dar ritmul susținut de luptă 
cu care ne obișnuise Ciucă? A uitat 
Ciucă de toate acestea, sau pregătirea 
necorespunzătoare l-a împiedicat să le

fost atuurile campioanelor în acest 
sezon ?

Pornind de la concepția lor de joc 
mult îmbunătățită față de trecut (jocul 
echipei se apropie din ce în ce mai 
mult de stilul modern), trebuie să ac
centuăm că în multe din partidele a- 
cestui campionat, Știința s-a prezentat 
cu o apărare elastică și viguroasă, cu 
acțiuni ofensive în care combinațiile 
tactice de 2—3 jucătoare și contra
atacurile au avut o pondere mai mare, 
în plus, campioanele au beneficiat în 
acest an și de un lot mai valoros, mai 
omogen, față de principalele lor ad
versare. La acesta a contribuit în mare 
măsură progresul înregistrat de tinerele 
Sanda Dumitrescu, Margareta Simon 
și Herta Antosch, care — alături de 
Viorica Niculescu, Ana Haralambie și 
Cornelia Gheorghe — au fost elemen
tele de bază ale formației. Și pe lingă 
toate cele arătate mai sus, ar mai fi 
de adăugat sprijinul mult mai eficient 
ca în alți ani primit de către echipă 
din partea secției de baschet a clubului 
(președinte — S. Friedman, secretar 
— V. Albiulescu). fo. 4

Puține modificări in

SERIA I

1. Știința Cluj (1)
2. Steaua (3)
3. Dinamo Buc. (4)

Iosif Mihalic (dreapta), care 
excelentă, în plină ofensivă 
a „spart“ garda adversarului, 

urmează
Foto : P. Stan

pună în aplicare ? Ciucă are posibili
tăți, este talentat și de aceea trebuie 
să se pregătească cu mai multă răs
pundere.

NICOLAE PUIU după un început 
neconcludent, a revenit pe linia obiș 
nuită. „Seriile" sale, binecunoscute, 
l-au ajutat și de data aceasta. Apă
rarea, în special în prima repriză, a 
fost insă defectuoasă. La capitolul 
tehnică si Puiu a rămas dator.

CONSTANTIN BUZULIUC, la virsta 
de 19 ani este încă insuticient de ex
perimentat pentru meciuri de mare 
răspundere. Este adevărat însă și fap
tul că Buzuliuc a avut ca adversar 
pe cel mai complet boxer coreean. 
Ceea ce ne-a surprins la el a fost faptul 
că n-a avut resurse fizice decît oentru 
o singură repriză.

IOSIF MIHALIC se află în evi
dent progres. El a arătat cea mai 
bună formă dintre reprezentanții 
noștri. Prin comportarea sa Mihalic 
a dovedit, încă a dată, eă este un 
element de bază al naționalei noastre.

ION DINU a cîștigat pe merit în 
fața unui adversar dificil. Totuși, Dinu 
ne-a lăsat impresia că nu mai are 
suficientă încredere în posibilitățile 
sale.

Cea de a doua clasată, Rapid, a 
luptat cu multă înverșunare, și în a- 
cest sezon, pentru a reintra în posesia 
titlului. Feroviarele au făcut pe par
cursul campionatului mai multe partide 
de bună calitate, datorită bunei lor 
concepții de joc și pregătirii tehnico- 
tactice superioare. Echipa s-a bazat, 
însă, prea mult pe aportul celor 3 ele
mente de bază, Eva Ferencz, Anca Ra- 
covița și Elena Ivanovici, cure nici nu 
au strălucit în acest turneu final. Și 
în felul acesta Rapid nu putea realiza 
mai mult... •,&

în ceea ce privește pe celelalte două 
participante la turneu, Voința Bucu
rești și Mureșul, care de data aceasta 
și-au inversat locurile în clasamentul 
final, nu se poate spune că s-au mul
țumit cu situația de sparipg-parteneri. 
Ambele și-au apărat de., fiecare dată 
șansele cu multă ardoare. Voința mai 
trebuie. însă să lucreze rnn-lt pentru 
omogenizarea lotului și însușirea unei 
concepții de joc, în timp ce Mureșul 
resimte tot mai mult lipsa cîtorva jucă
toare cu o talie mai mare.

A VASILIU

clasamentele băieților
4. Rapid Buc. (2) 20 14 6 1397:1251 28
5. Știința Buc. (5) 20 10 10 1356:1353 20
6. Știința Tim. (7) 20 10 10 1453:1337 20
7. Dinamo Oradea (6) 20 10 10 1276:1263 20
8. Steagul r. Bv. (8) 20 8 12 1496:1413 16
9. Politehnica Cluj (10) 20 6 14 1319:1543 12

10. Șt. Tg. Mureș (9) 20 6 14 1395:1522 12
11. Sid. Galați (12) 20 5 15 1194:1431 10
12. Șt. Craiova (11) 20 4 16 1183:1825 8

SERIA A n-A
1. Farul Constanța (1) 17 12 5 1150: 915 24
2. C.S.M.S. Iași (3) 17 12 5 1076: 870 24
3. Aurul Brad (2) 17 12 5 1109: 905 24
4. Voința Tg. Mureș (4) 17 10 7 990: 936 20
5. Olimpia M.I. (5) 17 t 8 976; 950 18
6. A.S.A. Bacău (6) 17 r 8 966:1015 18
7. Voința S. M. (8) 17 8r« 961: 935 '6
9. Const?. Iași (9) ÎS fr 12 977:1157 12
8. Progresul Buc. (7) 17 7 10 979: 931 14

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

w ■

CONSTANTIN NICULESCU a ab
ținut victoria, dar succesul său nu ni 
se pare concludent. Bine pregătit fizic, 
el n-a știut să se impună în fața unui 
adversar ofensiv, mai scund și inco
mod prin garda sa joasă. Niculescu 
n-a folosit suficient loviturile de jos 
în sus.

HARDMUT LF.OV s-a comportat 
inadmisibil de slab. Prezent în .lot de 
atîta vreme, el n-a învățat nimic. în 
concluzie, Leov a dovedit, că nu co
respunde cerințelor lotului olimpic.

ION MONEA, în fața unui adversar 
deosebit de rezistent și de combativ, 
a găsit tactica cea mai potrivită. Și el 
s-a comportat la înălțime.

Oaspeții au prezentat o echipă omo
genă și foarte bine pregătită, cu boxeri 
care știu să lupte și încă foarte se- 
rioș.

Posesori ai unei tehnici bune, 
bine pregătiți fizic, foarte rezistenți și 
dotați cu o voință puțin obișnuită, 
pugiliștii coreeni au demonstrat că au 
făcut pași însemnați înainte.

Evoluția boxerilor coreeni, la Bucu
rești a fost o surpriză. Și încă de 
proporții. Nu numai agresivitate, re
zistență și dîrzenie am constatat la 
oaspeți. Adversarul lui Leov. Pac 
Mien Huan, de exemplu, după ce s-a 
ridicat de la podea, în prima repriză, 
a dovedit că este și un bun tehnician. 
Lovind atunci cînd a trebuit, el l-a 
făcut pe Leov să lovească timp de 
două reprize aproape numai în... aer. 
Han Gion Ho, campionul R.P.D. Co
reene, care l-a învins pe Buzuliuc, l-a' 
depășit pe acesta nu numai cu agre
sivitate. Boxerul oaspe a demonstrat 
că este posesorul unui bogat bagaj 
de procedee tehnice pe care știe să la 
folosească cu măiestrie

M. TRANCA
• Miercuri seara, boxerii coreeni vor 

evolua la Cluj în compania echipei 
noastre B, iar duminică vor susține, 
la București, al doilea meci cu se
lecționata noastră olimpică.

SCRIMĂ
SPADASINUL C. STELIAN 
A ILUMINAT NEÎNVINS 

PRIMA MANȘĂ A FINALELOR
Ieri la Giulești. finalele cam

pionatelor republicane de scri
ma au continuat cu proba indi
viduală de spadă. în cursul di
mineții s-au desfășurat asaltu
rile din serii (un singur tur). 
Au „căzut", printre alții, C. Li- 
chiardopol, St. Stinko și P. Du
mitrescu, în timp ce O. Thal- 
meiner și C. Stelian s-au cali
ficat foarte greu, fiecare după 
baraj.

Apoi, în eliminări directe ră- 
mîn St. Haukler (scos de Gh. 
Cristof) și L. Ionescu (întrecut 
de M. Ghimbușan). în revenire
C. Stelian reușește să treacă de
C. Țintea, trăgătorul nr. 1 din 
preliminariile finalei, iar Tlial- 
meiner se califică și el, împreu
nă cu Dan IonescU.

în turneul de '4 - apar pe 
planșe C. Stelian. O. Thălmei- 
ner, D. Popescu și D. Ionescu. 
Favoritul probei, C. Stelian, are 
unele scăderi, cîștig.ind foarte 
greu două din asalturiledeci
sive. în cel susținut cu Tliălmei- 
ner, de pildă, a fost condus la 
un moment dat, cm 4—1. Ste
lian a remontat pînă la 4—3. 
Cei doi concurenti s-au apropiat 
însă de limita de tirftp. Stelian 
a forțat, a egalat pe parâdă'vri- ' 
posta și apoi, prin același! pro
cedeu, a preluat conducerea, 
cîștigînd asaltul.

Apoi, cu D. Popescu,vStelian nu 
insistă suficient, este ^condus ou 
2—1 și 3—2, egalează la 3 și > 
după mari eforturi ciștigă cu 
5—3. Cu încă un asalt cîștigat. 
net la D. Ionescu (5-—Sțelian.. 
și-a asigurat locul întîi în acea
stă primă manșă ,a finalelor,) 
Trebuie să remarcăm , frumoasa 
comportare a spadasinului ieșean-. 
M. Ghimbușan (antrenor N. 
Pufnei) care în turneul pentru 
locurile 5—8 n-a pierdut nici un 
asalt. Clasamentul general : 1. C. 
Stelian (Steaua) 3 v, 2. 0. Thal- 
meiner (CSO Oradea) 2 3.
D. Ionescu (Steaua) 1 v., 4. D. 
Popescu (Știința Buc.) 0 v, 5. 
M. Ghimbușan (C.S.M.S. Iași), 6.
E. Huszar (Știința Tg. M)), 7. 
Gh. Cristof (Petrolul.. Ploiești), 
8. M. Korpos (Știința Tgi M.).

Azi are loc proba5 de spadă pe 
echipe, iar mîine proba indivi
duală de sabie. .0 3 -

Au mai râm-as doar doua etape pîna la 
turneul final masculin. Liderul, Știința Cluj, 
își menține avantajul de 4 puncte, dar îl 
mai așteaptă meciurile grele, cu Rapid (la 
București) și Steaua. Nu mai puțin dificilă 
va fi și deplasarea feroviarilor la Timi
șoara, unde Știința este greu de învins. In 
schimb, dinamoviștii bucureșteni par să 
respire, deocamdată, mai ușuipți^ (mal au 
de jucat cu Știința Tg. Mureș și Politeh
nica Cluj). Cît privește seria a II-a, soarta 
primelor două clasate va fi decisă dumi
nică, la București, de meciul Progresul — 
C.S.M.S. Iași, deoarece atît Wărul cît și 
Farul, joacă „acasă" cu Olim-jic^ M.I. și, 
respectiv. Voința Satu Măre. ’ lată clasa
mentele: ’,i|"

20’17 3.1581:1197 34
20’15 ^1575:1322 30
20 15 5 1542:1310 30



Tîlancă și gfadwil 
penVuL ^.0. de la Jokia

Și-au îndeplinit norma olimpică pe 1964
„Component al lotului olimpic 

al R. P. Romine"
Comitetul Olimpic Romîn 

a instituit în acest an insig
na de „COMPONENT AL 
LOTULUI OLIMPIC AL R. P. 
ROMÎNE". Insigna este de
cernată sportivilor care, în 
cadrul pregătirilor pentru 
J. O. de la Tokio, își înde
plinesc normele de selecție 
în loturile olimpice. Fină a- 
cum au primit această insig
nă un număr de 156 de spor
tivi și sportive, pe baza re
zultatelor înregistrate în anul 
1963.

Este, fără îndoială, un nou 
și puternic stimulent pentru 
sportivii noștri fruntași care 
se pregătesc să desfășoare o 
intensă activitate pentru în
deplinirea normelor olimpice.

Fără să aștepte, cum se spune... luna 
mai, în care, de obicei, încep să se 
desfășoaire marile competiții interne, 
unii dintre sportivii noștri au luat cu 
asalt normele de selecție pentru acest 
an olimpic. Ei și-au înscris numele pe 
tabelul primilor candidați pentru To
kio, care au reușit — încă de la înce
putul acestui sezon — să obțină per
formanțe mulțumitoare.

Campioana țării la gimnastică, Sonia 
Iovan, a inaugurat seria rezultatelor 
sale obținînd 76,331 p la individual 
compus, ceea ce reprezintă depășirea 
normei olimpice din acest an. De re
marcat că valoroasa noastră gimnastă 
a reușit, de fapt, o dublă performanță 
în această direcție : ea și-a realizat 
norma și în proba de sol, totalizînd 
19,299 p.

Clasată pe locul III la edițiile din 
1957 și 1959 ale „Cupei Europei", de
ținătoare a medaliei de bronz la Jocu
rile Olimpice de la Melbourne și Roma 
și la campionatele mondiale din 1958, 
campioană a țării în 1959, 1962 și 
1963, Sonia Iovan — asistentă la I.S.E. 
— s-a pregătit cu deosebită conștiincio

zitate în lunile de iarnă și rezultatele 

au și început să se vadă.
Colegă de echipă a Soniei, gimnasta 

Atanasia Ipnescu a îndeplinit și ea nor-

MIHAI DUMITRIU

Se cuvine o mențiune deosebită și 
floreslistei Ileana Ghiulai, o foarte 
tînără componentă a lotului olimpic 
de scrimă, care a cucerit — recent — 
la Budapesta medalia de argint la 
campionatul mondial de tineret.

Rubrica aceasta, în care ne-am pro
pus să consemnăm succesele „olimpi
cilor" noștri rămîne deschisă...

ma de selecție pe 1964, totalizînd la ------ ------- ---- ------------------------ ---- —----------
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i CÎT MAI MULTE CONCURSURI,
I ClT MAI MULTE NORME 
| OLIMPICE ÎNDEPLINITE!
= Primele starturi în activitatea competițională în aer liber au pri- 
= lejuit specialiștilor o seamă de concluzii cu privire la pregătirea și 
= la posibilitățile actuale ale sportivilor noștri fruntași. Aceste concluzii 
- au arătat, în primul rind, că toți „olimpicii**  noștri au o serioasă bază 
= de pregătire, fruct al intensei activități desfășurate în lunile de 
= iarnă. De altfel, normele de control al calităților fizice au fost trecute 
= cu succes de marea majoritate a sportivilor din loturile olimpice.

Cu toate acestea, nu trebuie să cădem nici 
în greșeala de a supraestima acest fel de 
pregătire, de a-1 considera ca fiind unicul 
sau cel mai important Antrenamentul „pe 
tub" este propice muncii analitice meto
dice, dar, în același timp, el este lipsit de 
elementul atractiv-distractiv și nu oferă po
sibilitatea verificării practice. Acum poate 
interveni plictisirea, obosirea rapidă a tră
gătorului și... renunțarea la această metodă 
de lucru. De asemenea, datorită faptului că 
sportivul nu încearcă senzațiile cauzate de 
zgomotul .tragerii, reculul armei și valoarea 
loviturii, el nu poate trăi acele procese ner
voase și psihologice pe care le oferă o tra
gere reală. In afară de acestea, la antrena
mentul pe tub trăgătorul nu simte răspunde
rea cuvenită pentru calitatea fiecărui foc, 
fiindcă în realitate nu-1 trage. Ca atare, nici 
nu se simte obligat, ca la focul următor să 
muncească cu mai mult simț de răspundere 
pentru a repara o eventuală greșeală.

De aci concluzia: dacă este adevărat că 
antrenamentul pe tub nu poate înlocui total 
antrenamentul cu cartușe, tot atît de adevă
rat este și faptul că antrenamentul cu car
tușe nu poate oferi ceea ce ne oferă antre
namentul pe tub. Cu alte cuvinte, ele se com
pletează reciproc, dar nu se exclud unul pe 
altul. De aceea, atît antrenorilor de tir cît și 
trăgătorilor le revine sarcina să găsească le
gătura cea mai justă dintre aceste două me
tode de antrenament >, să observe în mod 
critic și să verifice în practică tot ceea ce 
merită atenție în înlăturarea greșelilor, pen
tru însușirea cît mai corectă a deprinderilor 
diferitelor probe ale tirului.

GH. CORBESCU 
antrenor

De seriozitatea cu care s-a muncit pentru realizarea pregătirii 
Ș fizice generale și speciale la un nivel cît mai ridicat ne-au convins 
= pe deplin toate evoluțiile de pînă acum ale sportivilor fruntași, în 
= concursurile inaugurale de primăvară.
= Primele concursuri au fost marcate însă și de unele debuturi mal
= puțin reușite. Cronicile întrecerilor de box, gimnastică, tir. lupte etc.
= au subliniat unele comportări neașteptat de slabe ale cîtorva sportivi 
= cu reale posibilități. De asemenea, s-a constatat o nefirească emoti- 
= vitate, o stînjeneală, la primul contact cu publicul și cu... adversarii.

După părerea noastră nu este vorba de lipsa unei pregătiri fizice 
= corespunzătoare ci de o acomodare lentă, în neconcordanță cu sar- 
= cinile metodice ale etapei actuale. Am văzut mulți dintre candidații 
= noștri olimpici stăpîniți de trac în fața unor adversari care ar fi avut :
= mult mai multe motive să încerce ei această stare de emotivitate. Ce
= ar trebui de făcut ? i
= 1. Participarea frecventă la toate concursurile de verificare, corn- ;
= petiții foarte importante pentru cunoașterea reală a gradului de pre- : 
= gătire, a „punctelor" tari, dar și a celor slabe, pentru concentrarea : 
= eforturilor în direcția folosirii tuturor posibilităților în vederea îmbu- ; 
= nătățirii performanțelor. ;
= 2. Organizarea unui număr cît mai mare de concursuri interne i
= la care să participe și „olimpicii", concursuri cît mai apropiate de j 
= atmosfera marilor competiții
= De eficiența acestor concursuri ne-a convins recent întrecerea |
= gimnastelor noastre fruntașe. In urmă cu două săptămîni, ele au par- : 
| ticipat Ia un asemenea concurs maniîestind multă... teamă de aparate, j 
= ezitări — poate firești după întreruperea activității competiționale — :
= și o sfială evidentă în executarea exercițiilor pentru care, de altfel, | 
= erau bine pregătite. Cu fiecare oră de întrecere, toate acestea au dis'-> = 
= părut însă, făcînd loc siguranței. încrederii în pregătire, în forțele = 
= proprii. Iar, la întrecerea care a urmat — meciul feminin cu repre- = 
= zentativa R.P. Polone — gimnastele noastre fruntașe nu... semănau Ș 
= cîtuși de puțin cu cele care începuseră concursul amintit. Este doar | 
= unul din exemplele care arată necesitatea unor concursuri interne în = 
= care sînt depășite multe din emoțiile fiecărui început de sezon com- = 
= petițional. ~
Ș In concluzie: CIT MAI MULTE CONCURSURI ȘI COMPETIȚII |
= PENTRU CA SPORTIVII FRUNTAȘI SĂ AIBĂ TOATE POSIBILI- | 
| TAȚILE DE A ÎNCERCA ÎNDEPLINIREA NORMELOR OLIMPICE! | 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini.iiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiir

individual compus 75.497 p. POȘTA OLIMPICA

SONIA JOVAN

La ultimul concurs al 
trăgătorilor, din cadrul 
„Cupei Steaua", Miliai Du- 
mitriu a realizat, la pis
tol viteză, un rezultat care 
egalează recordul țării 
(592 p) și care este supe
rior cu 2 puncte normei 
olimpice.

Trebuie să însoțim însă 
felicitările noastre cu re
comandarea ca fiecare 
dintre sportivi să nu se 
mulțumească cu acest 
prim succes și să nu uite 
nici o clipă că normele 
trebuie îndeplinite cel pu
țin de două ori în acest 
an olimpic. Să nu se uite 
că, de fapt, obiectivul 
maxim îl reprezintă atin
gerea nivelului celor mai 
ridicate performanțe in
ternaționale, fără de care 
la Tokio —- in cea mai 
valoroasă ediție a J. 0. 
■— nu va fi posibilă afir
marea.

Studentul R. Iliescu, care a urmărit 
prima transmisie de televiziune directă 
dintre Japonia și Europa și a avut ast
fel prilejul să vadă stadionul Național 
din Tokio, ne întreabă în ce stadiu 
de construcție se află bazele sportive 
care vor găzdui întrecerile olimpice.

Din informațiile noastre, unele dintre 
aceste construcții sportive au fost ter
minate la sfîrșitul lunii trecute. Este 
vorba de poligonul de tir Asaka, de ba
zinul Metropolitan, unde se vor desfă
șura meciurile de polo, de sala Koma- 
zawa care va găzdui întrecerile de vo
lei etc. Alte baze sportive se ana 
în plină construcție și organizatorii au 
prevăzut pentru terminarea lor date care 
se apropie foarte mult de deschiderea 
Jocurilor. Astfel, terenul de fotbal Prin
ce Chichibu (20 000 de locuri) va fi ter
minat abia la începutul lunii... octom
brie. Majoritatea instalațiilor sportive 
vor fi gata însă să-și primească oaspe
ții în luna august a acestui an : sala de 
baschet (3 500 locuri), sala de judo (20 000 
de locuri), sala de scrimă (3 000 de 
locuri etc.). Să facem însă o precizare : 
multe din aceste baze sportive „suferă" 
doar reamenajări parțiale și pregătiri 
pentru concurs.

Angela Năsturescu din Timișoara do
rește să știe în ce stadiu de pregătire 

se află campioana noastră olimpică Io- 
landa. Balaș.

Ea și-a făcut „debutul", în acest an, 
cu un rezultat de 1,81 m. E adevărat 
că această performanță nu figurează de- 
cft în jurnalul ei de antrenament, dar 
noi o subliniem ca o promisiune pentru 
viitoarele rezultate oficiale. Principalul 
obiectiv al Iolandei Balaș este reedita
rea victoriei de la Roma și stabilirea 
unul nou record olimpic. Actualul record 
îi aparține cu 1,85 m.

Elevul Marin Florescu din Constanța 
ne cere să-i furnizăm cîteva date des
pre recordmanul mondial al probei de 
aruncarea greutății Dalas L^ong, pe 
care-1 consideră marele favorit la Tokio. 
Și părerea noastră este că Long va cu
ceri medalia olimpică. O spunem pentru 
că recent el a stabilit un nou record al 
lumii cu 20,10 m. Dalas Long are 24 
de ani. 195 cm și 120 de kilograme. S-a 
afirmat ca junior, în 1957, aruncînd 
greutatea de 12 livre (5,440 kg) la 18,72 
m. în 1959 a stabilit primul său record 
mondial de seniori cu 19,38 m, pe care 
l-a corectat, după puțin timp, cu 29 cm. 
în 1960 a fost a] III-lea la Roma cu 
19,01 m. în 1962 a trecut prima oară 

granița celor 20 de metri obținînd 20,07 
m. Pentru Tokio, Dalas Long și-a fixat 
un „plafon" pe care dacă-1 va atinge, nu 
va putea scăpa medalia de aur : 
20,73 m.

Vasile Sîmbotin din Hunedoara, evi
dent un pasionat al atletismului după 
cum reiese din scrisoarea trimisă re
dacției, ne spune că bucuria pe /oj.e a 
încercat-o citind despre recc! l4z ile 
mondiale ale juniorului Gheorghe Jos- 
tache i-a amintit de recordmanul nos
tru de seniori, Constantin Drăgulescu, 
despre care ar vrea să știe ce face în 
prezent.

Campionul țării, care a obținut anul 
trecut un rezultat bun cu 65,55 m, aș
teaptă acum primele concursuri. Este 
tot ceea ce vă putem spune în privin
ța rezultatelor sale atletice din acest 
început de sezon. Să completăm însă*  
răspunsul cu un rezultat de... haltere ! 
Cu prilejul unui recent concurs din 
Capitală, Drăgulescu a obținut, la stilul 
aruncat, 150 kg. Această performanță 
care în treacăt fie spus, nu este la în- 
demîna oricărui halterofil, ne dovedește 
că Drăgulescu și-a îmbunătățit în mod 
evident calitățile fizice și în special 
forța. Așteptăm să confirme acest pro
gres și la... cercul de aruncări »

Coiful specialistului

ANTRENAMENTUL 
ÎN CAMERĂ 
AL TRĂGĂTORILOR

însușirea măiestriei în tir nu este o pro
blemă simplă. Pentru ca cineva să devină un 
trăgător valoros, capabil să obțină rezultate 
bune și constante, trebuie mai intîi să-și în
sușească tehnica executării tuturor elemen
telor de tragere, tehnică ce se bazează — în 
ultimă analiză — pe formarea anumitor de
prinderi. Har aceste deprinderi, această ca
pacitate 'de, a executa sau îndeplini o anu
mită actiyitate se dobîndește pe baza cunoș
tințelor, șl a experienței, în urma unor repe
tări multiple.

La tir, ca și în cazul altor sporturi de 
altfel, efectuarea antrenamentului nu impune 
întotdeauna existenta unei baze sportive. 
Antrenamentul se poate face atit in poligon 
cît și în... cameră.

Acest lucru nu reprezintă o noutate pentru 
antrenori și pentru trăgători, inițiați sau ne- 
inițiați, maeștri ai sportului sau începători. 
Și totuși, antrenamentului în cameră i se 
dau tot felul de interpretări și este privit 
cu puțină încredere.

Cînd spun acest lucru, fac abstracție de 
acele cîteva „percuții pe tub" făcute de ma
joritatea trăgătorilor la încălzirea de la în
ceputul unui antrenament sau a unui con
curs în poligon și mă refer la faptul că 

printre antrenorii și trăgătorii noștri sînt 
foarte puțini cei care folosesc antrenamentul 
de cameră îmbinat, la nivelul eficacității 
sale, cu tragerile în poligon.

Practica tirului din ultimii zece ani și 
exemplul unor trăgători renumiți a demon
strat că cele două sisteme de antrenament
— cu cartuș și pe tub — nu numai că nu 
se exclud, dar se și completează reciproc și 
sint deopotrivă de utile pentru creșterea 
măiestriei sportive a trăgătorului.
‘ Deci, antrenamentul de cameră (pe tub), 
trebuie folosit în tot cursul anului, în pa
ralel cu antrenamentul pe cartuș (cu trage
rile efective).

Prin natura sa. antrenamentul de cameră 
(pe tub) dă posibilitate atît antrenorului 

-cît și trăgătorului să acționeze în mod e- 
ficace pe două direcții:

— grăbirea formării și perfecționării mul
tor deprinderi necesare măiestriei sportive 
a trăgătorului;

— descoperirea greșelilor existente în teh
nica tragerilor.

Oricare ar fi proba de tir practicată de un 
sportiv, tragerea unui foc bun este condițio
nată de respectarea acelorași elemente teh
nice specifice acestui sport: poziție rațio
nală, epolaj (prindere) corespunzător poziției 
de tragere, ochire și declanșarea corectă și 
coordonată. Cu alte cuvinte antrenamentului
— în cazul, nostru, antrenamentului de ca
meră (pe tub) — îi revine sarcina să for
meze deprinderile necesare satisfacerii unora 
din cerințele de mai sus.

Dar noi știm că deprinderile sînt un sis
tem de acțiuni aproape automatizat, rezulta
tul unor repetări sistematice, al unor ac
țiuni studiate și îmbunătățite continuu. Dar 
dacă asa stau lucrurile, unde poate fi trăgă-

------------------------------------- ... . ..... 

torul mai meticulos, mai analitic, mai pre
tențios cu ei însuși: în poligon, unde este 
legat de un număr restrins de cartușe și de 
un timp limitat sau în cameră unde toiul 
este la discreția sa ?

Desigur că în cameră I Acolo, urmînd indi
cațiile antrenorului, un trăgător are posibili
tatea să lucreze atent, corect, să repete ace
lași lucru de mii de ori, să încerce diferite 
variante. Adică, în cameră, el poate face 
totul pentru a-și forma și perfecționa o de
prindere, pentru a o consolida și a o feri de 
influențe negative. Iată ce ne spune în a- 
ceastă privință renumitul trăgător sovietic. 
A. Bogdanov: „Datorită antrenamentului pe 
tub mi-am format o mare rezistență Ia po
ziția in genunchi, iar îmbinarea antrenamen
telor la calibru mic cu cele la calibru mare 
mi-au permis înlăturarea greșelilor inevita
bile pentru arma militară".

Fiziologia ne învață că în formarea și în 
dezvoltarea deprinderilor există, cîteodată, 

opriri mai mult sau mai puțin îndelungate, 
care au fost denumite convențional „pla
touri". Printre cauzfeli „platoului" se nu
mără, foarte adesea ori o metodică de în
vățare greșită, ori lipsuri în dezvoltarea ca
lităților fizice.

Antrenamentul de cameră (pe tub) vine, 
și în acest caz, în ajutorul sportivului. El 
oferă posibilitatea unei munci metodice de 
lungă durată, în liniște, la adăpost de acele 
procese nervoase și psihologice care au loc 
în cazul tragerilor reale datorită pocniturii, 
reculului și valorii loviturii. Antrenamentul 
de cameră dă posibilitatea trăgătorului să 
observe unde greșește și să-și dea seama mai 
bine de importanța corelației dintre elemen
tele de tragere.
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Faza din care s-a marcat primul gol în meciul Dinamo Pitești — C.S.M.S. Iași. 
Barbu a sărit și mingea lovită cu capul va intra în poarta echipei ieșene. Se 
poate observa că toți apărătorii de la C.S.M.S. se mulțumesc doar cu rolul 

de... spectatori

■I
La prima vedere, nimic nou în întrecerile „secundelor". In fruntea clasamentelor celor două serîî „.i

«“1“’ «i,."T-an'e“â"l-!“. O«-;nt în seria a Pdoua c^uAuT'XluY’T^
au? pVerdut cu'eTud^’''- S“mei ” CÎȘ,i9at 3 ’> IeS9ecU'' 2 loculi clasament. îar'STiupe“

SERIA I

2 locuri in clasament, iar MinervI Lupeni și

Observatorii federali au
Ca în fiecare duminică, observatorii federali au urmărit și în etapa a 

XlX-a jocurile de fotbal din cadrul categoriei A. Ne-am adresat cîtorva 
dintre ei cu rugămintea de a ne spune ceea ce li s-a părut mai important 
din meciul urmărit. Iată răspunsurile primite:

METALUL BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI (1—0). Metalurgiștii 
au început vijelios și după o suită de 
acțiuni ofensive au înscris, în inin. 19, 
unicul gol al partidei. Protopopescu a 
executat peste „zid" o lovitură liberă 
și Anton a introdus balonul în poartă. 
Dacă pînă în acest minut atacul stu
denților nu se prea văzuse, marcarea 
golului i-a „deșteptat". N-au trecut 
decît două minute și Păiș a ratat cea 
mai mare ocazie a meciului.

In continuare am asistat la o luptă 
dîrză, uneori cam dură, mai ales 
mijlocul terenului, cu puține faze 
poartă. Ambele înaintări au dat do
vadă de ineficacitate. (P. V.).

METALUL T1RGOV1ȘTE — C.F.R.

cuvîntul:

la 
de

ȘTEFAN COVACI, antrenor federal 
(Rapid — Farul): „La o analiză su
mară a jocului, s-ar putea spune că 
Rapid a dat tonul In acest meci. Rea
litatea este că în ciuda jocului slab 
al Farului, cu mult sub valoarea pe 
care o avea în toamnă această echipă. 
Rapid nu s-a întrebuințat, a jucat sta
tic. Trebuie remarcat însă jocul bun 
prestai de Năsturescu, cea mai bună 
extremă a cuplajului de duminică. 
S-a arătat și foarte eficace, tocmai el 
care pînă acum strălucea prin inefica
citate. înseamnă că poate fi și pericu
los la poartă. (Atenție, Pîrcălab!...). 
De asemenea, Lupescu, se arată din zi 
în zi, mai în formă. Selecționabilii, N. 
Georgescu și C. Dan nu m-au impre
sionat. Ei pot da mult mai mult decît 
în acest meci...".

FLOREA TANASESCU, secretar ge
neral al F.R.F. (Siderurgistul — Di
namo București): „Gălățenii s-au 
arătat destul de bine pregătiți, însă 
pînă la capitolul finalizare. Dinamo a 
avut contraatacuri periculoase, com
partimentul ei cel mai bun a fost to
tuși apărarea în care Nunweiller III a 
fost un adevărat stîlp. Pîrcălab a fost 
mult sub valoarea lui, Uaidu n-a arătat 
nimic deosebit, Frățilă — departe de 
cel pe care-l cunoșteam. Linia de mijloc 
(E. Petru — O. Popescu), poate primi 
calificativul suficient, Nunweiller IV 
— bine, Popa — satisfăcător. Ivan — 
slab, în timp ce Datcu, care n-a fost 
dus la încercare, a făcut două greșeli, 
h repriza I, care-l puteau „costa".

ANGELO NICULESCU, antrenor fe
deral (Progresul — U.T.A.): „Pro
gresul a acționat nesigur datorită unei 
stări de nervozitate excesivă, ceea ce 
a dus la dezorganizarea jocului. In 
schimb, UT.A. a avut o comportare 
bună, mai ales in ultimele 45 de mi
nute cînd echipa a funcționat ca un 
tot omogen. Pasele, urmate de demar
care, au dat un dinamism susținut 
jocului echipei arădene. lată notele 
pe care le-am acordat unor jucători: 
Mîndru 6, Oaidă 4, Mateianu 5, Ca- 
ricaș 3, Țîrlea 9".

ALEXANDRU ENE, vicepreședinte 
al F.R.F. (Crișul — Steaua): 
„Steaua s-a arătat mai matură decît 
Crișul, a dovedit, o bună orientare și 
a practicat un joc elastic, în cadrul

sistemului 4—2—4. De altfel, in prima 
repriză bucureștenii au dominat. Crișul 
a luptat pentru un rezultat cit mai 
bun și de aceea a jucat cu foarte multă 
ambiție, ofensiv, fără a avea insă 
„spatele" organizat. A stîrnit discuții 
golul marcat de orădeni în min. 89 
și anulat de arbitru pe motiv de ofsaid. 
Decizia a fost justă; eu însumi am 
văzut perfect poziția de ofsaid. Jucă
torii de la Crișul, preocupați cu pro
testele pe lingă arbitri, au uitat de 
apărare și atacul echipei bucureștene 
care a urmat imediat golului anulat 
i-a surprins complet descoperiți in 
apărare. Dintre jucători mi-au plăcut 
Constantin (a jucat foarte bine), D. 
Nicolae, Suciu, Crișan, lenei (toți de 
la Steaua), Bacoș și Balog (Crișul). 
FI. Voinea și Creiniceanu — jucători 
intrați în vederile selecționerilor pen
tru meciul cu R.P. Bulgaria — au 
arătat 
greșit

si lucruri frumoase dar au si 
mult".

Despre „miză“
In cronica de ieri arătam că în me

ciul Dinamo Pitești — C.S.M.S. Iași 
s-a ratat foarte mult din ocazii ex
trem de favorabile, de către ambele 
echipe. Adăugăm că s-au dat nume
roase pase la întîmplare, sau s-a tras 
pur și simplu în sus. Cauza ? Crispa
rea înaintărilor, cauzată — după cum 
se înțelege — de situația în clasament 
la ora aceea a celor două formații, 
cărora le era deosebit de prețios fiecare 
punct. Au învins pînă la urmă piteș- 
tenii, tocmai pentru că s-au regăsit 
mai repede, reușind să înscrie cele 
două goluri.

și eficacitate
Deși tema nu e nouă, considerăm 

necesar să revenim cît de pe scurt 
asupra ei, atrăgînd atenția că „miza" 
mare trebuie să mobilizeze toate re
sursele unei echipe și nu să-i... moaie 
picioarele. Și cînd scriem aceste rin- 
duri ne gîndim nu numai la cele două 
echipe, ci și la altele. O pregătire bine 
pusă la punct, multilaterală, cu accen
tul cuvenit pe educația fotbaliștilor și 
vizînd stăpînirea de sine — iată ce se 
recomandă îndeosebi echipelor din 
partea a doua a clasamentului

PAȘCANI (2—1). Un derbi al acestei 
serii în care fotbalul a fost lăsat pe 
planul doi, ambele formații fiind preo
cupate de obținerea unui rezultat fa
vorabil.

Metalul a cîștigat cele două puncte 
puse în joc datorită înaintașilor săi 
care au tras mai mult și mai bine la 
poartă. Cele trei goluri au fost în
scrise de Chiriță (min. 28) și Ion C. 
Ion (min. 67) — respectiv — Bără- 
goanu (min. 65). (M. Avanu-coresp.).

DINAMO BACAU — POIANA CIM- 
PINA (3—2). In min. 6 Gram deschide 
scorul, iar Iordache egalează 11 mi
nute mai tîrziu. Gazdele preiau condu
cerea prin Eftimie în min. 32. După 
pauză, deși domină băcăoanii, oaspeții 
egalează din nou prin Nisipeanu. în 
min. 85 Lazăr înscrie printr-o lovi
tură cu capul, aducînd victoria echi
pei sale. Mai menționăm lovitura de 
ia 11 m, ratată de Rădulescu. (I. Iancu 
și Gh. Dalban-coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA — ȘTIINȚA 
GAJ .AȚI (4—1). Scorul etapei, în a- 
ceastă serie. Localnicii au dominat tot 
timpul, desfășurînd un joc de bună 
calitate. Oaspeții au dat o replică 
slabă. Au înscris: Anton (min. 37), 
Onea (min. 53 și 90 — ambele din 
II in) și Ganga (min. 61) 
Craiova, Zgardan (min. 68) 
Galați. (Șt. Gurghiu și R. Sulț-co’resp.)

FORESTA FĂLTICENI — TRACTO
RUL BRAȘOV (2—0). Joc de nivel 
bun. Gazdele au dominat. Au înscris 
Olteana (min. 55) și Anghel (min. 71). 
(L. Negru-coresp.).

UNIREA RM. VILCEA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ (2—1). Meci de 
slabă factură tehnică. Gazdele au de
cepționat din nou. Unirea a obținut 
totuși o victorie meritată prin punc
tele înscrise de Gibea (min. 15) și 
Marin (min. 48). Pentru oaspeți a 
marcat Bumbescu... autogol. (D. Ro- 
șianu-coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — FL. MO- 
RENI (1—0). Deși au cîștigat, local
nicii n-au reușit să-și satisfacă supor
terii. A înscris Ceacîr (min. 16). In 
min. 34, Bărbat (Chimia) a fost eli
minat de pe teren. (B. Stoiciu și E. 
Traian-coresp.).

oaspeții se impun și inițiază o serie 
de atacuri periculoase. Ei nu pot însă 
să deschidă scorul din cauza impreci
ziei atacanților. Săndulescu în min. 
25 și Zanca în min. 27 au șutat peste 
poarta goală. In repriza 
nerul își revine și pune stăpînire pe 
joc reușind să marcheze 
prin Soo. Gazdele puteau cîștiga la o 
diferență mai mare, dar au făcut gre
șeala să-și axeze majoritatea acțiunilor 
ofensive pe Sasu, care fiind marcat 
sever nu a reușit să fructifice nimic. 
S-au evidențiat: Pînzaru, Ujvari (cel 
mai bun de pe teren) și Incze 
învingători, respectiv Cerneanu, 
și Zanca. (V. Săsăranu-coresp.

C.S.M. REȘIȚA — C.S.M

a doua Mi-

în min. 61

de la 
Anton 
reg.).

MIRCEA CONSTANTIN
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pentru 
pentru

C.F.R. TIMIȘOARA — ARIEȘUL 
TURDA (2—0). Echipa gazdă s-a 
comportat sub așteptări. Ambele 
puncte au fost marcate de mijlocașul 
Dragoș. în min. 23 ed a transformat 
o lovitură de la 11 m și în 
pecetluit scorul partidei. Cu 
înainte de sfîrșit, jucătorul 
(C.F.R.) a fost eliminat de pe 
pentru lovirea adversarului. De 
oaspeți s-a remarcat în mod deosebit 
portarul Ștefan. (Șt. Marton-coresp.).

MINERUL BAIA MARE — GAZ 
METAN MEDIAȘ (1—0). Meci de 
mare luptă, cu reprize diferite ca as
pect în ceea ce privește dominarea 
echipelor. In primele 45 de minute

min. 84 a 
un minut 
Gherglieli 

teren 
la

CLUJ 
(3—2). Gazdele au dominat majorita
tea timpului, însă datorită unor gre
șeli de apărare au permis oaspeților 
să fructifice cele două ocazii din pri
ma repriză prin Nedelcu (min 10) și 
Lungu (min. 41). Reșițenii au prac
ticat un joc rapid, cu numeroase faze 
pe poarta adversă și au înscris de 
trei ori prin Sfîrlogea (min. 50). Geor- 
gevici (min. 58) și Pătrașcu (min. 
69), terminînd astfel victorioși. A 
condus bine Gh. Smeureanu- Rm. Vîl- 
cea. (I. Plăvi(u-coresp.).

IND SIRMEI C. TURZII - C.S.M. 
SIBIU (2—1). Aproape 4000 de spec
tatori au asistat la un joc echilibrat, 
cîștigat la limită, dar pe merit, de 
localnici datorită insistenței lor ofen
sive în a doua parte a meciului. De 
remarcat și apărarea promptă (din 
păcate însă și cam dură) a oaspeților, 
cit și comportarea excelentă a porta
rului sibian Pitică. Au marcat: Lorenț 
(min. 9), Chețan (min. 62) pentru 
Ind. Sîrmei și Dombrovschi (min. 23) 
pentru C.S.M. Sibiu. (P.Tonea-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — MINE
RUL LUPENI (4-^0). Un public nu
meros (6000 de spectatori) a aplaudat 
victoria categorică a mureșenilor, ob
ținută în urma golurilor înscrise de 
Sardi (min. 13), Micu (min. 83) și 
Fodor (min. 85 și 88). Foarte bun ar
bitrajul lui Grigore B’rsan (Galați). 
(J. Pău.ș-coresp. reg.).

A. S. CUG1R — A.S.M.D. SATU 
MARE (2—0). Victorie clară a gazde
lor. Au înscris : Sînzianu (min. 10) și 
Bulbucan (min. 31). (M. Vîlceanu-. 
coresp.).

JIUL PETRILA — FLAMURA RO
ȘIE ORADEA (3—0). Fotbaliștii mi
neri au dominat in prima repriză dar 
steril. Ei au reușit de-abia după pauză 
să-și impună concret superioritatea în 
urma golurilor realizate de Cră-iun 
(min. 55, din 11 m), Ștefănescu (min. 
62) și Casandra (min. 80). (T. Tăutu 
și I. Zamora-coresp.).

INFORMAȚIE
Azi la ora 18, în sala C.C.S. din stf. 

A. Saligni nr. 2, are loc o consfătuire de 
lucru a arbitrilor din regiunea București. 
Cu acest prilej arbitrul Mihgi Popa va țin$ 
un referat privind îmbunătățirea activității 
arbitrilor de linie.

ASTAZI: ultima zi la concursul special Pronoexpres
Astăzi, marți, este ultima zi în care 

nai puteți depune buletinele la con- 
ursul special PRONOEXPRES de 
aîine 22 aprilie. La acest concurs se 
tribuie numeroase premii suplimen- 
are, în afara obișnuitelor , cîștiguri în 
ani.

La concursul special PRONOEX- 
'RES de mîine vor fi extrase 22 nu- 
lere dintre care 8 pentru premiile 
bișnuite în bani și 14 pentru cîști- 
urile suplimentare în obiecte si bani.
CELE MAI IMPORTANTE PREMII 

UPLIMENTARE ST NT CELE PĂ
RU AUTOTURISME. UN ALT GRUP 
>E VALOROASE CÎȘTIGURI SU- 
LIMENTARE ÎL REPREZINTĂ EX- 
URSIILE PESTE HOTARE, CARE 
E ACORDA IN NUMĂR NEL1MI- 
AT LA CONCURSURILE DE 
IÎINE. EXCURSIILE VOR AVEA 
OG IN R.P. UNGARA SI SE VOR 
FECTUA CU AUTOCARUL IN 
■RGANIZAREA O.N.T. CARPAȚI.
La concursul special PRONOEX- 

RES de mîine se pot cîștiga AU
TOTURISME ȘI CU NUMAI 5 
UMERE1
MENȚIONAM CA BULETINELE 

ECIMALE PARTICIPĂ CU ȘANSE 
GALE l.A ATRIBUIREA AUTOTU- 
ISMELOR.
In total, concursul special PRO- 

OEXPRES de mîine va avea 22 

categorii de premii în obiecte și bani.
Trecînd la concursul PRONO

SPORT de duminică 26 aprilie, vom 
menționa prezența în fruntea pro
gramului a două întîlniri internațio
nale ale fotbaliștilor noștri: Selec
ționata; divizionară A — Selecționa
ta olimpică a R.S. Cehoslovace și 
Selecționata divizionară II — Ujpesti 
Dozsa. În rest, meciuri dirt campio
natul categoriei B și din cel italian.

Iată programul complet al con
cursului PRONOSPORT nr. 17 din 
26 aprilie 1964:

I. Sei. div. A — Sel. olimp. R.S.C.
II. Sel,, div. II—Ujpesti Dozsa

III. Știința Gl.—Met. Buc. (cat. B)
IV. Flacăra Morenî—Ceahlăul P. 

Neamț (cat. B)
V. C.S.M. Sibiu—C.S.M. Reșița

(cat. B)
VI. Gaz Metan Mediaș—Ind. Sîr. 

C. Turzii (cat. B)
VII. Bari—Atalanta (camp, italian)

VIII. Fiorentina—Inter, (camp, ital.)
IX. Juventus—Lanerossi (camp, ital.)

X. Lazip—Torino (camp, italian)
XI. Messina—Mantova (camp, ital.)

XII. Modena—Roma (camp, italian) 
• La SPORTEXPRES s-a mai 

prezentat un cîștigător de autoturism. 
Este vorba de participanta AAARIA 
HOLMU din București. ÎN ACEST 
FEL, NUAURUL AUTOTURISME

LOR ATRIBUITE PINA IN PRE
ZENT LA SPORTEXPRES-TRIMES- 
TRUL 1/1964 SE RIDICĂ LA 18! 
TERMENUL PENTRU TRIMITEREA 
PRIN SCRISOARE CU VALOARE 
DECLARATĂ A BILETELOR CÎȘT1GA- 
TOARE IN OBIECTE LA SPORTEX
PRES ESTE 13 MAI A.C, ACEEAȘI 
DATA ESTE VALABILA ȘI PENTRU 
ÎNCASAREA, LA CASELR RAIONA
LE SI AGENȚIILE PROPRII C.E.C., 
A PREMIILOR IN BANI.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr.
16 din 15 aprilie 1964

Categoria I, 1 variantă a 61.524 lei. 
Categoria a Ii-a 6,4 varinte a 10.414 
lei. Categoria a IlI-a, 54,1 variante a 
1.326 lei. Categoria a IV-a, 305,7 
variante a 301 lei. Categoria a V-a 
1394,3 variante a 66 lei. Categoria a 
Vl-a 5717,5 varainte a 22 lei.

Câștigătorul premiului de categoria I 
este participantul Rișca Vasile din Hu
nedoara.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

— Poftim! Ți-am spus că nu mai găsim nici un loc! Azi e fotbal la 
televiziune.



Un echipaj de... 100-}-I0 juniori mici se îndreaptă spre sosire

Foto : T. Chioreanu

DUMINICĂ, ÎN PENULTIMA ETA- 
PĂ A CAMPIONATULUI MASCULIN, 

SERIA A II-A :

Minerul B. Mare 
de slabă factură 
nu i-au putut 

rezistență eficientă atacului 
al oaspeților. S-au remarcat 
și Ionescu (M) și Dascaliu

Crosul canotorilor“-o promisiuneW
Nu e e greșeală de rubricare. De 

patru ani încoace, crosul — devenit 
mai de mult sport ajutător în pregă
tirea canotorilor — marchează des
chiderea pe uscat a... activității pe 
apă. Această nouă „avanpremieră" 
desfășurată pe aleile Herăstrăului, a 
cunoscut un binemeritat succes de 
participare: aproape 400 de juniori 
mici și mari, alături de seniori (a se 
citi la ambele genuri), au ținut să 
demonstreze că n-au stat „pe cuptor" 
astă iarnă și că bărcile pot să-i 
tepte cu încredere. Doar categoria 
nioarelor (13 concurentei) a făcut 
din păcate — notă discordantă 
această amplă participare. Faptul 
putut influența însă nota favorabilă 
dată celorlalte cinci categorii (bună 
inițiativa de a 
juniori pe grupe de vîrstă), prezenței 
in corpore a antrenorilor la „apelul 
de primăvară" și strădaniilor comisiei 
orășenești de specialitate, care a făcut 
eforturi evidente să nu fie depășită 
de torentul înscrierilor.

lată pe toți 
juniori II — 
junioare II — 
jun iori I — 
junioare 1 — 
II) ; seniori - 
și senioare — Hilde Lauer (Steaua). 
Trofeul C.O.S.N. a revenit clubului 
Steaua, pentru punctajul cumulat la 
seniori și senioare. Au urmat Știința 
și Dinamo. în celelalte clasamente: 
juniori I — 1. Metalul, 2. Olimpia. 3. 
S.S.E. I; juniori II - 1. C.S.S.. * 
S.S.E. I. 3. Dinamo.

„Dacă jumătale din acești tineri 
vor „dezerta" de la antrenamente 
de la primele concursuri pe Herăstrău 
sau Snagov. vom avea din plin de 
Iu cru la vară" — ne spunea la sfîrși-

tu) concursului, cu multă speranță In 
glas, Fr. Cerhati, „decanul" de vîrstă 
al antrenorilor de la noi. într-adevăr, 
caiacul, canoea și în special schitul 
romînesc au nevoie de noi rezerve, de 
dt mai multe 
aceea am dori 
canotorilor să 
să nu rămînă

Dinamo Suceava — 
0—3 (7, 10, 6). Joc 
tehnică. Dinamoviștii 
opune o 
hotărîtor 
Popescu 
(D). .

tnainte ------ ,------
3—1 (15—11, 15—12, 15—17, 15—12). 
Un meci bun, în care gazdele au cîș
tigat mulțumită superiorității lor în 
jocul la fileu. (1. STAN coresp.).

Știința Petroșeni — CS.M. Cluj 3—0 
(8, 12, 10). Succes obținut fără emoții 
de Știința, din echipa căreia s-au re
marcat Cojocaru, Horincaru, Stelea și 
Manea. De la C.S.M. — Lucaci și Pop. 
(N. TÂUTU și I. ZAMORA — coresp.).

Constructorul Brăila—Industria Sir
enei Cîmpia Turzii 3—0 (6, 11, 9). 
Întîlnire spectaculoasă. învingătorii au 
fost aplaiudați în special pentru fru
musețea atacurilor lor. (GR. R1ZU — 
coresp.).

IN MECIUL DE LA BUCUREȘTI: 
Olimpia — Electroputere Craiova 3—1 
(10—15, 15—8, 15—13, 15—10). Par
tida, de nivel tehnic mediu, nu a dis
plăcut spectatorilor. Ea i-ar fi satisfă
cut însă mai mult dacă echipa Elec
troputere marca tot timpul, pro cui 
său, diferența de pozi' i din cla .-ut 
dintre ea și Olimpia. Și, cu un pluș 
de insistență, noi credem că oaspeții 
puteau pleca din Capitală na numai

Timișoara — Știința Brașov

cu un set cîștigat. Pentru aceasta, de-a 
lungul tuturor celor 80 de minute ale 
întâlnirii ei ar fi trebuit să acționeze 
cu aceeași energie și varietate cu care 
și-au construit și finalizat atacurile în 
prima parte a jocului. De altfel, ceea 
ce a determinat aproape pe întreg par
cursul partidei trecerea inițiativei ți a 
conducerii scorului de o parte sau de 
alta a fileului a fost tocmai abando
narea schemelor tactice șablon 
lizarea ou lăudabilă hotărîre a 
rilor din prima pasă. Sub acest 
trebuie privită evoluția scorului 
tiri al III-lea : 4—0, 4—1, 6—1, 6—2, 
7—2, 9—3, 10—5, 10—8. 11—8, 11—9, 
12—9, 12—13, 15—13 ! Răsturnările 
scorului se explică toemai prin alter
nanța, prin inversarea orientării ofen
sivei menționată mai sus, finalmente 
biruind echipa cu atacul mai variat. 
Jucătorii remarcați : Claici, Butenco, 
Iuga, Wolf (Olimpia), Botoșanu, Ma
rinescu și Mîrșan (Electroputere). A. 
arbitrat bine A. Ionescu.

ULTIMA ETAPA (26 aprilie): C.S.M. Cluj— 
Olimpia București; Știința Brașov — Con
structorul Braila; Ind. Sîimei C. Turzii — 
Știința Petroșeni; Electroputere Craiova — 
Dinamo Suceava; Minerul B, Mare — înainte 
Timișoara.

CLASAMENTELE LA ZI

MASCULIN, SERIA A II-A

1. (1) Constr. Brâila 17 11 6 40:26 28
2. (3) Știința Petroșeni 17 10 7 35:26 27
3. (4) Minerul B. Mare 17 10 7 33:26 27
4- (2) Știința Brașov 17 9 8 35:29 26
5. (6) înainte Tim. 17 9 8 33:31 26
6- (5) El.-putere Craiova 17 8 9 31:32 25
7. (7) Industr. Sînnei C. T. 17 8 9 26:30 25
8. (8) C.S.M. Cluj 17 8 9 30:36 25
9. (9) Olimpia Buc. 17 7 10 31:37 24

10. (10) Din. Suceava 17 5 12 20:41 22

extinde întrecerea ia

fruntașii acestui cros: 
I. Belciug (S.S.E. I), 
Ana Galia (S.S.E. II); 
E. Petrache (Știința) 
Doina Butaru (S.S E.

Șt. Pocora (Steaua)

Gh. Bădără și Em. Rusu (Dinamo) 
campioni ai orașului București 

la contratimp perechi
' '■ T -ih J
Duminică .dimineață a avut Ioc pe 

șoseaua București—Oltenița faza oră
șenească a campionatului republican de 
contratimp perechi. Timpul bun a per
mis rutierilor să concureze la adevărata 
lor valoare.

. întrecerea a fost dominată de cicliștii 
din Ș lotul olimpic (în clasament apar 
însă; U ’ cluburile de care aparțin). 
Cuplul Gh. Bădără—Emil Rusu — fa
vorit (jup^.calcu'leie hirtiei — a confir
mat speranțele, realizind o medie ora
ră de 43,2 km (întrecerea s-a desfășurat 

40 km.), latăla seniori de-$ lungul a 
acum clasamepțul:

L Gh. Bâdără — Em. Rttsu (Dina
mo); 55:49; 2. Z. Cosma " '
(Dinamo) &7a26; 3. Fr. ____
Niculescu (Steaua) 57:27; 4. A. Simian
— FI, Crișteseu (Voința) 57:47; 5. .V, 
Ciumeii — E. Bărbulescu ’(Dinamo) 
58:15; 6. P. Neacșu — Gh. Tălpescti 
(Voința) 59:19.

în afară de concurs au luat parte și 
alergătorii diq lotul pentru „Cursa Pă
cii". lată rezultatele realizate de ei: 
C. Dumitrescu—\V. Ziegler 55:49; G. 
Ălotcea/îu—/. Ardeleartu 56:34 și 1. Stoi
ca—L. Zăticni 57:19.

Alte rezultate: juniori cat. 1 (25 km)
— 1. Ghitea—Gh. Juraole (Olimpia) 
37:38; 2_- Gr. Constantin—R. Calaeiu 
(Voință)' 38:24;. 3. Gh. loader - R. 
Lupu (Voința) 39:04; juniori cat. a 
Il-a (15 km): Ț V. Diacortescu — V. 
Hrușca (SSB'l) 24:09; 2. Alex. Sofro- 
nie-1. liatni (SSE 1) 24:15; 3. St. 
Cernea — Dan Belcic (SSE 1) 25:28.

— C. Ciocan 
Ghera — .V.

și uti- 
atacu- 
aspect 
în se-

CONSTANTIN FAUR

Mare — înainte

B.P.B.

10 9 1 29: 9 19
10 8 2 27:13 18
10 7 3 25:15 17
10 5 5 21:21 15
10 5 5 20:20 15
10 5 5 19:19 15
10 4 6 20:22 14
10 4 6 17:22 14
10 4 6 18:23 14
10 3 7 18:26 13
10 3 7 14:23 13
10 3 7 12:27 13

MASCULIN, CUPA

, 1. (1) Rapid București
2. (3) Tractorul Brașov

i 3. (2) Dinamo București
4—6. (4) Progr. București
4—6. (6) Minerul Bihor
4—6. (7) Petrolul Ploiești
” (5) Știința Timișoara

(11) Știința Cluj
(8) C.S.M.S. Iași
(10) Steaua București

(12) Farul Constanța

ULTIMA ETAPA (26 aprilie): Rapid Bucu
rești — Tractorul Brașov; Steaua București— 
Petrolul Ploiești; Progresul București — Mi
nerul Bihor; Dinamo București — C.S.M.S. 
Iași; Știința Galați — Farul Constanța; 
Știința Timișoara — Știința Cluj.

7.
8.
9.

10. . , _
11. (9) Știința Galați
12. — ’ ~

N. MARDAN

Un zîmbet

multă disci- 
și antrenori.

elemente talentate. De 
ca acest reușit cros al 
fie reeditat și pe ape, 
o simplă promisiune...

multi concurenți. 
viitor, deci, mai 
tovarăși sportivi

nelalocul lui
ÎN R.S. CEHOSLOVACA

O nouă serie de călătorii peste hotare
O.N.T. CARPATI PRIMEȘTE ÎNSCRIERI LA AGENȚIILE 
Șl FILIALELE SALE DIN TOATĂ TARA PENTRU UR

MĂTOARELE CĂLĂTORII :

22— 31 mai și 28 mai-6 iunie cu trenul pe itinerarul : București— 
Budapesta — Braga, cu excurșie la Karlovi-Vary — Brno — Bra
tislava — București

23 mai-5 iunie și 29 mai-11 iunie, cu autocarul pe itinerarul : 
București — Budapesta — Bratislava — Brno — Tele — Hradee — 
Cesky Budejovice — Hlubko — Tabor — Pilsen — Karlovi-Vary — 
Praga — București.

ÎN U.R.S.S.

31 mai-14 iunie, cu trenul, pe itinerarul : București — Kiev — 
Erevan — Tbilisi — Suhumi — Odessa — București.

ÎN R.P. UNGARA

24—31 mai și 29 mai-5 iunie, excursie cu trenul de la București 
la Budapesta.

23— 31 mai, excursie cu trenul organizată pentru tineret, pe. 
itinerarul : București — Pecs — Budapesta (ședere trei zile la Pecs 
și patru zile la Budapesta).

ÎN R.P. POLONA

20—28 mai, cu trenul pe itinerarul : București — Vicșani — 
Cracovia — Via Radom — Varșovia — Via Lublin — București.

2.

Bluzele

jachetele,

nu
Și

și culori varțote, colorate cu colo- 
sînt îmbrâcqmintea ideală pentru 
și sport

tricotate din bumbac în modele
ranți de calitate superioară —

servici _. __
îmbrăcămintea tricotată din bumbac este lejeră, practică, modernă 

și ușor de întreținut *
.------- . J . »1«1. -U

scampolourile,

Gimnastica, poate mai mult ca alte 
discipline sportive, cere din partea 
sportivului aflat în competiție o 
concentrare maximă. Numai astfel 
exercițiul poate fi executat bine, numai 
astfel poate fi evitată o cădere de 
pe un aparat, o ezitare.

Tocmai din această cauză, gim
nasticii ii sînt proprii disciplina, or
dinea. liniștea, calmul, impuse in pri
mul rind de înșiși sportivii concurenți, 
care de cele mai multe ori se respectă 
unul pe altul, își creează reciproc con
diții optime de concurs.

Subliniem toate acestea pentru că 
prima etapă a campionatului repu
blican pe echipe ne-a arătat că gim- 
naștii noștri fruntași mai au încă se
rioase lacune la acest capitol. In ne
numărate rinduri. de la secretariatul 
concursului s-a atras atenția sporti
vilor asupra unor manifestări negative, 
fiind vizați, din păcate, chiar membri 
ai lotului republican-

Astfel. echipa Dinamo 1, campioană 
a țării pe anu! trecut, a ignorat in ne
numărate rinduri disciplina de con
curs, deplasindu-se la aparate fără a 
avea permisiunea secretariatului con
cursului De altfel echipei Dinamo I 
i s-a dat un avertisment public pentru

Note critice

lipsă de disciplină, ceea ce nu se po
trivește (mai bine zis n-ar trebui să 
se potrivească!) unei echipe ce deține 
titlul de campioană republicană și 
care înglobează majoritatea com- 
ponenților lotului republican. Antre
norul a zîmbit la această decizie, dar 
momentul zîmbetului a fost, după pă
rerea noastră, cu totul nepotrivit.

La fel de indisciplinat s-a comportat 
și echipa masculină Știința II, căreia 
î s-a atras atenția in nenumărate rin
duri pentru terminarea încălzirii, pen
tru aliniere in fața aparatului, pentru 
păstrarea ordinei in sală.

Și încă un aspect: s-au purtat mul
te discuții neprincipiale intre antre
nori și arbitri, care — în ultimă in
stanță — tot indisciplină inseamnă.

Inir-un interval scurt, in aceeași 
sală, au evoluat un mare număr de 
sportivi și sportive. Dacă in timpul 
concursului era uneori mult zgomot, 
un du-te-vino enervant, o atmosferă 
nepotrivită întrecerilor de gimnastică, 
aceasta s-a întâmplat și din cauza lip
sei de disciplină de care au dat do
vadă

Pe 
plină.

CONSTANTIN MACOVE1

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

DE 17/10 DIN CU GRANULATIE 
FINĂ ȘI CU O LATITUDINE DE EXPUNERE 
MARE ȘI DE 2 1/1 0 DIN CARE PERMITE 
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎN CONDIȚII DE ILU
MINARE SLABĂ SAU LA LUMINA ARTIFI
CIALĂ.



Sintem abia la începutul drumului
Este încă mult prea de

vreme să se poată vorbi 
de o formă sportivă ridi
cată a atleților noștri, 
pentru că ei se află și 
acum în plină perioadă 
pregătitoare. Experiența 
antrenorilor noștri și a 
celor mai buni atleți din 
lume a arătat că o pe
rioadă pregătitoare pre
lungită pînă la 5—6 luni, 
într-un an, asigură o bază 
temeinică pentru rezultate 
sportive de cea mai ridi
cată valoare.

De aceea trebuie să a- 
preciem rezultatele, de în
ceput de sezon, ale atle- 
țitor în lamina sarcinilor 
activității de pregătire. 
Gi atare, în comparație 
ca performanțele obținute 
de ei în aceeași perioadă 
a anilor trecuți, trebuie 
si subliniem faptul că 
majoritatea celor care au 
luat primele starturi ofi
ciale, în noml sezon corn*  
petițional, au realizat ci
fre ca mult mai bune, a- 
rătînd că se află pe dru
mul cel bun, singurul care 
duce la... succes. Dar pînă 
a ajunge la succes trebuie 
fckcă foarte multă muncă, 
• activitate asiduă, stăruitoare.

Iată, de pildă, la sfîrșitul săptămînii 
^%.-./ute alți atleți fruntași au intrat în 
„hora" concursurilor din acest an olim
pic. Prima concluzie : o oarecare stîn- 
jeneală, caracteristică „debutului", dar 
care poate fi înlăturată prin partici
parea la cît mai multe concursuri, în 
condiții cît mai diferite de întrecere.

Apoi rezultatele ! Cîteva sînt pro
mițătoare, dar se cer nu numai confir
mare, ci și serios îmbunătățite. Atleții 
Boștri au înainte un bogat sezon de 
concursuri importante. Obiectivul prin
cipal al activității lor trebuie să fie 
îmbunătățirea continuă a cifrelor re-

ALEXANDRU SPIRIDON

zultatelor, ridicarea lor la plafonul 
valorilor internaționale.

Ne amintim, de pildă, că și anul 
trecut, primul start a fost promițător. 
Concursul de primăvară de la Galați 
a prilejuit o serie de performanțe 
frumoase. Dar atleții noștri s-au cam 
lăsat pe tînjală și rezultatele au cres
cut, mai apoi, într-o măsură insufi
cientă, iar la Jocurile Balcanice de la 
Sofia ei s-au comportat slab.

Alexandnn Spiridon a obținut du
minică 2,06 m la săritura în înălțime. 
Antrenorul sain, prof. E. L. Bran, 
ne spunea — în urmă cu cîteva zile — 
că noul sezon de concursuri îl găsește 
pe Spiridon mult mai bine pregătit

decît anul trecut. Și deși studentul 
bucureștean încă n-a pus accent, în 
pregătirea sa, pe lucrul specific, iată 
că totuși — avînd o foarte bună pre
gătire fizică multilaterală — a reușit 
acest rezultat remarcabil.

Spiridon nu trebuie să se culce pe 
laurii primului succes. Ba, dimpotrivă, 
să se pregătească cu și mai multă se
riozitate,

Aceeași observație este valabilă și 
pentru ceilalți atleți fruntași, ca și 
pentru juniori. Lupta pentru rezultate 
cît mai valoroase, obținute de cît mai 
multe ori, sti le fie călăuză în acti
vitatea de zi cu zi.

V. MIHAIL
• Aproape 50 de concurenți din Bucu

rești și Ploiești au luat startul în cea de 
a 19-a ediție a „Circuitului de marș P.T.T.”. 
întrecerile au fost viu disputate și au pri
lejuit o serie de rezultate mulțumitoare, 
începători — 5 km; N. Maxim (Voința PI.) 
27:30,0; 2. S. Odobeșiu (Olimp. Buc.); 3. C. 
Ghețu (SSE I); Juniori — 5 km: D. Bogdan 
(Din.) 26:24,0; 2. N. Brînzan (Met.); 3. V. 
Marinescu (SSE I); seniori — 20 km; l. 
Barbu (PTT) 1.39:04,0 (la 6 min. de norma 
olimpică pe 1964); 2. I. Bogdan (Met.); 3.
M. Sfănțuică (Met.); 4. I. Baboie (PTT); 
5. V. Such (Steaua); 6. I. Urse (Met.)
• Pe stadionul Tineretului din Capitală 

a avut loc duminică ediția a Il-a a 
„Cupei Institutului de Construcții București", 
întrecerile s-au desfășurat în cadrul Spar- 
tachiadei republicane. Cîteva rezultate : 
băieți: 100 m: M. Isbâșescu 11,2; 400 m:
N. Mira 53,5; 10CO m: N. Mira 2:45,7; lun
gime: T. Câtânescu 6,68; triplu: N. Popov- 
schi 14,53; înălțime: N. Popovschi 1,80; 
fete: 400 m: G. Ilinca 65,9; înălțime: M. 
Cosmovici 1,40. (N. D. Nicolae-coresp).

Rezultatele centralizate ale „Cupqi primăverii"
Tradiționalul concurs prin corespon

dență „Cupa primăverii" s-a bucurat 
și în acest an de succes. La între
ceri au luat parte peste 250 trăgători 
fruntași din 19 secții de tir, iar rezul
tatele au fost bune la aproape toate 
probele. Remarcăm în mod deosebit 
performanțele realizate de T. Ciulu 
și I. Sîrbu (Steaua) 1137 p. la armă 
calibru mic 3x40 focuri seniori, Ioana 
Soare (Știința) și Margareta Enaehe 
(Steaua) 842 și respectiv 841 p. la 
armă 3x30 focuri senioare, E. Alșani 
(Steaua) 839 p. la aceeași probă re
zervată juniorilor, N. Bratu (Știința) 
547 p. la pistol liber, 1. Tripșa (Di
namo) 587 p. la pistol viteză, L. 
Giușcă (Știința) 582 p. la pistol ca
libru mare etc.

Iată rezultatele centralizate: armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri, se
niori: 1. T. Ciulu (Steaua) 393 + 3S0 
+364=1137 p., 2. 1. Sîrbu (Steaua) 
387 + 388 + 362=1137 p., 3. I. Olă- 
rescu (Știința) 391 + 385 + 355 
=1131 p., pe echipe: 1. Steaua 20 p.,
2. Știința 54 p., 3. Olimpia 56 p.; 
Armă liberă 3x30 focuri, senioare: 1 
Ioana Soare (Știința) 289 + 276 
+277=842 p., 2. Margareta Enaehe 
(Steaua) 293 + 287 + ‘261=841 p„ 3. 
Ana Goreti (Olimpia) 292 + 279 + 
264 = 835 p.; pe echipe: Știința 43 p.; 
juniori: 1. E. Alșani (Steaua) 290 + 
277 + 272=839 p., 2. D. Becea 
(Știința) 288 + 276 + 257=821 p„
3. N. Sahaidac (Metalul) 288 +

276 + 247 = 811 p.; pe echipe: 
Steaua 26 p.; junioare: I. Georgeta 
Șerban (C.S.M.S. lași) 291 + 283
+ 260=834 p., 2 Tudora Cristea (Ce
tatea Giurgiu) 238 + 270 + 248 
=806 p.; 3. Aritina Pir joi
(Steaua) 284 + 257 + 248
=789 p; pe echipe: Cetatea Giurgiu 
40 p. Pistol liber: 1. N. Bratu (Știin
ța) 547 p., 2. 1. Pieptea (Olimpia) 
543 p.. 3. I. Nițu (Olimpia) 541 p.; 
pe echipe:- Olimpia 5 p Pistol viteză: 
1. 1. Tripșa (Dinarno) 587 p.. 2. Șt. 
Petrescu (Dinamo) 586 p., 3. M Du- 
mitriu (Steaua) 583 p.; pe echipe:
Dinamo 3 p. Pistol calibru mare: I L. 
Giușcă (Știința) 582 p., 2. M Du-
mitriu (Steaua) 577 p., 3. G. Ma
ghiar (Dinamo) 576 p.; pe echipe:
Dinamo 7 p. Talere aruncate din șanț 
100 buc.: 1. Gh. Enaehe (Steaua) 
97 p., 2. I. Dumitrescu (Dinamo
Obor) 96 p., 3. I. Stănescu (Steaua) 
94 p.; pe echipe: Steaua 4 p. Talere 
aruncate din turn 100 buc.: I Gh. 
Sencovici (S.S.E. 1.) 91 p., 2. 1. Geor
gescu (Steaua) 91 p., 3. V. Calom- 
firescu (Steaua) 88 p.; pe echipe: 
S.S.E. 1 5 p.

Clasament general pe echipe: 1. 
Steaua 218 p., Știința 444 p., 3. Di
namo 479 p., 4. C.S.M. Cluj 640 p., 
5. Steagul roșu Brașov 656 p., 6. 
Olimpia 695 p., 7. Petrolul Ploiești 
831 p., 8. C.F.R. Arad 854 p., 9. Ce
tatea Giurgiu 989 p., 10 Metalul
991 p.

RUCBI I

*

tt

In timp ce Grivița Roșie se pregătește intens pentru participarea la 
cea ' a doua ediție a „Cupei campionilor europeni", in care urmează să 
iniîlru^scă formația marocană R.U.C. Casablanca și, în caz de victorie, 
echipa din Hanovra șl (nai departe campioana Franței, Agen, ceilalți rugbiști 
fruntași se antrenează in vederea jocurilor din „Cupa Păcii" care in acest 
an vor avea loc în R.D. Germană. Săptămîna trecută a mut loc un joc de 
verificare, iar miine se va disputa altul. Din lotul care se pregătește pentru 
„Cupa Păcii" fac parte următorii jucători: lonescu, Drobotă, Baciu, Stoica, 
Jordăchescu, Căpușan, Popescu, Preda. V. Rusa, Șerban, Graur, Zlătoianu, 
E'-ache, Țufuianu, Moromete, Fugigi, Cristodulo, Mateescu, Leonte, Chiriac, 
«iuj tiuc, Luscal, N. Cordoș, Rahtopol. Gh. Nica, Ciobănel, Dragomir, I. 
Cordoș, Nedelcu și Penciu. Antrenori: P. Cosmănescu și D. Manoileanu.

În completarea cronicii etapei...
• PETROȘENI (prin telefon). Lo

calnicii au obținut meritat victoria. Ei 
au dominat mai mult, reușind să în
scrie trei încercări prin Petrache, Chi
riac și Iliescu. Pentru timișoreni a 
■Mircat Naca (lovitură de picior că
nită). Rezultat: 9—3 (6—3) pentru 
Știința Petroșeni. (N. Tăutu, coresp.).

• CLUJ (prin telefon). Toate cele 
M puncte au fost înscrise din lovituri 
de picior căzute. Au marcat: Ghera- 
•bn (de două ori) pentru Știința Cluj, 
Graioveanu și Alexandrescu, pentru 
Progresul. Scor final: 6—6. (V. Ca- 
eweanu, coresp.).

• BIRLAD (prin telefon). Jocul a 
fost de slab nivel tehnic.Au înscris: 
Cilin (lovitură de pedeapsă) și Brăescu 
(încercare) pentru Rulmentul și Anti- 
moianu (lovitură de pedeapsă) pentru 
Constructorul. Rezultat1 6-—3 (3—0)

N.pentru bîrlădeni. (E. Solomon și 
Ciuraru, coresp.).

• GLORIA — C.S.M.S. IAȘI 6—6 
(3—0). Jocul a fost disputat, specta
culos, deschis. Au marcat: Soare (în
cercare și lovitură de pedeapsă), pentru 
Gloria, Matievschi (două lovituri de 
pedeapsă) pentru C.S.M.S. (N. To- 
kacek, coresp.).

După etapa de duminică, Dinamo a 
preluat șefia clasamentului, la egali
tate de puncte cu Grivița Roșie.Grivița Roșie.

1. Dinamo 6510 147: 15 17
2. Grivița Roșie 6 5 1 0 103: 27 17
3. Steaua 6 4 2 0 96: 21 16
4. Progresul 6 3 3 0 41: 24 15
5. Constructorul 6 3 1 2 44: 34 12
6. CSMS Iași 6 2 2 2 24: 30 12
7. Știința Cluj 6 2 1 3 33: 92 11
8. Rulmentul Bîrlad 6 1 2 3 21: 35 10
9. Știința Petroșeni 6 1 1 4 15: 28 9

10. Gloria 6 0 3 3 32: 59 9
11. Știința Timișoara 6 1 0 5 27:108 8
12. Ancora Galați 6 0 1 5 27:136 7

O TA —
Mai multă pregătire, mai multă combativitate
Este vorba de echipa Ancora Galați, 

pmsnovcrtâ in acest an in campionatul 
categoriei A. Firește, nimeni nu are 
pretenția ca aceastâ formație tînără, 
!*câ  lipsită de experiența, sâ cîștlge 
In țața unor adversari de certâ valoare, 
care de multi ani dețin poziții frun
tașe in rugbiul nostru. Dar, referindu-ne 
la focul Dinamo — Ancora Galați dis
putat duminica in Capitală, trebuie sâ 
spanem câ evoluția gâlâțenilor a însem
nai o mare decepție din toate punctele 
de vedere. Scorul astronomic (58—0) 
reflectă nu numai pregătirea complet 
«•corespunzătoare a echipei din Galați 
pentru nivelul categoriei A, ci șl sla
ba putere de lupta a acestei formații 
care duminica s-a mulțumit sâ repună 
batonul in foc șl atît. Dupâ barajul In 
wrma căruia Ancora Galați a promo - 

i vot în categoria A, specialiștii remar-

cau tocmai dirzenia pe care a dove
dit-o aceastâ echlpâ. Ce s-a întîmplat 
de-atunci ? Nu cumva promovarea In 
„A" a fost conslderatâ ca „obiectiv ma
xim" și preocuparea pentru pregâtire, 
pentru ridicarea formației la nivelul ce
lorlalte echipe, a scâzut considerindu-se 
câ „ce-a fost de învățat s-a învățat ?*

In orice caz, faptul câ duminică gâ- 
lâțenil au suferit o înfringere la unul 
din cele mai severe scoruri din ultimii 
ani, câ dupâ șase etape echipa are 
cele mai multe puncte primite și ocupâ 
ultimul loc in clasament trebuie sâ 
constituie un semnal de alarmâ, prilejul 
unei analize temeinice care sâ fie ur- 
matâ de măsurile corespunzătoare. Pen
tru câ ne-ar ii greu sâ credem că gă- 
lâțenii au intenționat doar sâ facâ o 
.escală" in categoria A...

— d. g. —

HANDBAL

BULETINUL CAMPIONATELOR...
• O notă bună și pentru etapa 
a doua 0 Rezultate așteptate, mo
dificări puține în clasament 0 Un 
nou lider în seria a 11-a masculină

Ceea ce se cuvine subliniat din 
capul locului, pe marginea etapei de 
duminică a campionatelor, este faptul 
că majoritatea echipelor s-au menți
nut în joc în limitele sportivității, 
deși printre ele se numărau formații 
angajate în lupta pentru evitarea re
trogradării. Ele n-au transformat me
ciurile într-o luptă oarbă pentru punc
te, ci și-au apărat corect șansele, reu
șind în raport cu gradul-de pregătire 
și valoarea lotului folosit. A existat 
preocupare pentru calitatea jocului 
(element esențial care deschide dru
mul spre succese), dovadă că dumi
nică am înregistrat din nou partide de 
bun nivel tehnic (Mureșul—S.S.E. Ti
mișoara f., Dinamo Brașov—Știința 
Timișoara m., Tractorul Brașov—Rul
mentul Brașov f. etc.) sau echipe cu 
o comportare din ce în ce mai bună 
(Dinamo Bacău m„ Știința Cluj f„ 
S.S.E. Ploiești f., Voința Sighișoara 
m. etc.). Este un aspect pozitiv, 
care a caracterizat și prima etapă a 
returului șî pe care-1 dorim păstrat 
pînă la sfîrșitul campionatului.

în ce privește rezultatele, ele aa 
fost cele așteptate. Și așa însă, au 
produs cîteva schimbări în clasamen

Fază din partida de juniori S.S.E. nr. 2 București — S.S.E. Cluj (24—14), 
Echipa din Cluj înscrie un gol

Foto : V. Bageao

lor trei locuri. Etapele următoare mal 
pot provoca multe modificări, chiat 
și în primele locuri. Iată, de altfel, 
clasamentele:

te. Nu multe și nu în toate seriile. 
Cele mai mari salturi (cîte 2 locuri) 
le-au făcut Rapid București, Dinamo 
Brașov și Știința Petroșeni, în timp 
ce Dinamo Bacău, Voința Sighișoara 
(noul lider al seriei a Il-a) și Tehno- 
metal Timișoara la băieți, Tractorul 
Brașov și C.S.M. Sibiu la fete au 
cîștigat cîte un loc. Dar, încă nu 
poate fi vorba de o stabilizare în cla
samente, cel puțin pentru zona ultime-

MASCULIN — SERIA i
1. Steaua Buc. (1) 9 8 0 1 156: 75 18
2. Dinamo Buc. (2) 9 8 0 1 146: 88 18
3. Dinamo Bacău (4) 9 5 0 4 102: 92 10
4. Știința Galați (3) 9 5 0 4 111:157 10
5. Rapid Buc. (7) 9 3 1 5 120:117 7
6. Tractorul Bv. (5) 9 3 0 6 111:149 0
7. Raf. Teleajen (6) 9 2 1 6 110:132 S
8. C.S.M.S. lași (8) 9 1 0 8 85:131 3

ETAPA VIITOARE (26 aprilie): Tractoiul—.
C.S.M.S., Raf. Teleajen — Dinamo Bacău» 
Știința Galați — Steaua, Dinamo Buc. —ri 
Rapid.A ÎNCEPUT ÎNTRECEREA PENTRU PROMOVARE

• PRIMELE REZULTATE DIN CAMPIONATUL DE CALIFICARE < A DOUA 
ETAPĂ A JUNIORILOR

Activitatea competițională la handbal 
nu s-a rezumat la jocurile categoriei A. 
De data aceasta programul de sîmbătă 
și duminică a fost mai bogat : a în
ceput campionatul de calificare și a 
continuat cel al echipelor de juniori 
și junioare.

în campionatul de calificare rezul
tatele care ne-au parvenit sînt destul 
de concludente. în unele meciuri echi
pele calificate au înregistrat scoruri 
mari, care subliniază diferența netă 
de valoare (Știința București, Cauciu
cul Onești, Spartac Constanța, Favorit 
Oradea față de Știința Slatina, Victoria 
Suceava, Știința Drăgășani și, respec
tiv, Flacăra Satu Mare). într-un singur 
meci, din cele la care cunoaștem rezul
tatele, calificarea unei echipe n-a fost 
decisă pe teren : Textila Buhuși — 
S.S.E. Buzău. Sîmbătă a cîștigat S.S.E., 
iar duminică Textila, ambele cu același 
scor: 8—5. Deci, egalitate de puncte 
(2), de diferență între golurile marcate 
și cele primite (3) și de golaveraj 
(1,60 — calculat pentru fiecare meci 
în parte). Calificarea a fost decisă 
de... vîrsta echipelor. Și a obținut cîș- 
tig de cauză cea mai tînără : S.S.E. 
Buzău. Dar, după cum ne informează 
corespondentul nostru Ion Vieru, Tex
tila a făcut contestație pe motiv că 
vîrsta n-a fost calculată pe ani, luni 
și zile, cum prevede regulamentul. Li

tigiul urmează să fie soluționat de fe
derație. Și acum, rezultatele :

MASCULIN: Cauciucul Onești — 
Victoria Suceava 35—9 și 26—13 ; 
Constructorul Brăila — Moldova Iași 
14—14 și 18—15 ; Minerul Baia Mare 
— IRTA Oradea 18—20 și 16—26 ; 
Voința Tg. Mureș — Mecanica Timi
șoara 21—20 și 19—16 ; Știința Bucu
rești — Știința Slatina 42—9 și 46—16.

FEMININ : Spartac Constanța — Ști
ința Drăgășani 14—3 și 15—4 ; Inst. 
Politehnic Iași — Șc. pedagogică Su
ceava 6—0, neprezentare ; Favorit Ora
dea — Flacăra Satu Mare 21—7 și 
13—7 ; Record Mediaș — Ind. Linii 
Timișoara 9—6 și 10—7 ; Textila Bu
huși — S.S.E. Buzău 5—8 și 8—5.

• Rezultate din campionatul repu
blican de juniori :

Băieți : C.S.M. Reșița — Rafinăria 
Teleajen 14—9 (7—6). Joc viu dispu
tat. în primele 15 minute au condus 
oaspeții. (I. Plăvițiu, coresp.) ; S.S.E. 
nr. 2 București — S.S.E. Cluj 24—14 
(10—5). Bucureștenii au făcut un joc 
bun. Principalii realizatori: Zamfi- 
rescu, Lichiardopol și Em. Niță cîte 6, 
respectiv Isac și Goia cîte 4 ; S.S.E. 
Petroșeni — S.S.E. Timișoara 17—11 
(6—5). Fete : Mureșul Tg. Mureș — 
S.S.E. Timișoara 12—5 (3—2).

SERIA A II-A
I. Voința Sighiș. (2) 9 6 1 2 167:147 13
2. Știința Timiș. (1) 9 5 2 2 152:122 12
3. Știința Tg. M. (3) 9 4 1 4 141:144 0
4. Tehnometal Tim. (5) 9 4 1 4 104:108 0
5. Știința Petr. (7) 9 4 0 5 157:153 8
6. Dinamo Brașov (8) 9 3 1 5 89: 86 7
7. Voința Sibiu (4) 9 3 1 5 111:125 7
8. C.S.M. Reșița (6) 9 3 1 5 120:156 7

ETAPA VIITOARE : Voința Sibiu — Din<K 
mo, Știința Tg. M. — Voința Sigh., C.S.M. 
Reșița — Știința Petroșeni, Știința Tim. —» 
Tehnometal.

FEMININ — SERIA I
1. Rapid Buc. (1)
2 Știința Buc. (2)
3. S.S.E. Ploiești (3)
4. Tractorul Bv. (5)
5. Confecția Buc. (4)
6. Progresul Buc. (6)
7. Voința Sighiș. (7)
8. Rulmentul Bv. (8)

9900 134: 52 1«
9 7 0 2
9 6 12

9 4 0 5
9 3 0 6
9 4 2 5
9 12 6
9 117

92: 34 14
65:66 13 

59: 69 8 
67: 82 6 
62; 89 6 
51: 83 4 
49:107 3

SERIA A II-A

ETAPA VIITOARE ; Progresul — S.S.E., 
Voința Sigh. — Rapid, Știința Buc. — 
Rulmentul, Confecția — Tractorul.

1. Știința Tim. (1? 9 7 0 2 106:68 H
2. S.S.E. Timiș. (2) 9 6 0 3 98:79 12
3. Știința Cluj (3) 9 5 1 3 85:80 11
4. Mureșul Tg. M. (4) 9 5 0 4 88:73 10
5. C.S.M. Sibiu (6) 9 5 0 4 76:69 10
6. Construct. Tim. (5) 9 4 0 5 70:77 8
7. Electromagn. Buc. (7) 9 2 0 7 58:93 4
8. S.S.E. Petroșeni (8) 9 1 1 7 52:94 3

ETAPA VIITOARE: S.S.E. Petr.—Electromag
netica, Știința Cluj — CSM Sibiu, S.S.E. 
Tim. — Constructorul Tim. Jocul Știința 
Tim. — Mureșul se dispută la 30 aprilie.
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La J. 0., înotătorii japonezi
4 medalii de aursperă în

numeroasele „puncte de 
viitoarei ediții a J. O. 
îl constituie, desigur, 
natație dintre sportivii 

cei americani și austra-

Unul dintre 
atracție” ale 
de la Tokio, 
disputa de la 
țării gazde și 
lieni, știuit fiind faptul oă la ultimele 
ediții ale Jocurilor protagoniștii între
cerilor au fost înotătorii din aceste 
trei țări.

Afectați de înfrîngerile suferite anul 
trecut în fața înotătorilor americani, 
japonezii privesc — în acest an — 
pregătirile lor cu o atenție deosehită.

Lotul olimpio de natație al țării, care 
va găzdui Jocurile, a cuprins inițial 
300 de persoane. In septembrie, lotul 
a fost redus la 113 sportivi, dintre 
care 79 pentru înot, 17 pentru sări
turi și 17 pentru polo. în acest lot 
sînt cuprinse 55 de fete (48 pentru 
înot și 7 pentru sărituri).

în lotul masculin de natație, cel mai 
în virată este Yamanaka (24 de ani) 
iar cei mai tineri sînt trei elevi de li
ceu de 15 ani. Cea mai „vârstnică" 
dintre componentele lotului feminin 
este Satoko Tanaka (22 ani), iar me
zinele lotului sîrit cinci fetițe de 13 
ani.

Japonezii cred că vor cîștiga patru 
titluri olimpice și anume la 200 m 
bras, 200 m spate, ștafeta 4x100 m 
mixt, la băieți și 100 m spate, la fete.

în privința brasului masculin, japo- 
uezii au o puternică tradiție. Să amin
tim că în această specialitate ei au mai 
cîștigat medalii olimpice de aur prin 
Tsuruta (Ia Amsterdam și Los Ange
les), prin Hamuro (la Berlin) și prin

Furukawa, în 1956, la Melbourne. în 
bras. Japonia are numeroși înotători 
capabili să ducă mai departe această 
tradiție. Anul trecut, patru tineri au 
atins nivelul Iui 2:35,0. Aceștia sînt : 
Matsumoto (19 ani, 2:34,3), Ishikawa 
(16 ani, 2:33.8), Wake (21 ani, 2:34,4) 
și Shkina (21 ani, 2:34,4). în pro
bele de spate, japonezii își leagă ©ele 

Shigeo Fu- 
atins deplina 
bătînd anul 

200 iu în :

mai mari speranțe de 
kushima (20 ani), care a 
sa maturitate sportivă, 
trecut recordul lumii pe 
2:11,9.

La fete se așteaptă cel 
Ia Satoko Tanaka. A treia Ia 100 metri 
spate Ia J. 0. de la Roma, Tanaka face 
continuu progrese. Se eontează, în spe
cial, pe faptul că ea are un tempera
ment deosebit, care-i permite sa se de
pășească pe sine în momentele grele 
ale curselor.
• Recent, ou prilejul campionatelor 

de natație ale Japoniei, important cri
teriu de seleeție în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Tokio, au fost înregis
trate o serie de rezultate valoroase. în 
proba feminină de 200 m liber, Toyo- 
ko Kimura a realizat timpul de 2:13,4 
(record japonez). Satoko Tanaka, re
cordmană mondială, a cîștigat proba 
de 100 m spate în 1:09,5 (nou record 
japonez). Isso Nakajima, o mare spe
ranță pentru J. O., a terminat învin
gător în proba de 100 m fluture ou 
rezultatul de 58,9. în proba de fond, 
pe distanța de 1 500 m cea mai bună 
pregătire a arătat-o Tauyoshi Yamana- 
ka, cronometrat în 17:25,0.

mai mult de

!

LEVSKI CONTINUA SA CONDUCĂ GYOR ÎNVINS LA TATABANYA

NHWICW
ECHIPA P. D. GERMANE ESTE GAIA 

PENTRU „CURSA PĂCII"
—Corespondență specială pentru „Sportul popular44—

Anal acesta, selecționerii au decis 
mai devreme formația ©are va re
prezenta R. D. Germană la cea de-a 
XVII-a ediție a „Cursei Păcii”, Var
șovia—Berlin—Praga. Duminica tre
cută, la Leipzig, tehnicienii au comu
nicat ziariștilor formația compusă din 
GUSTAV SCHUR, KLAUS AMPLER, 
BERNHARD ECKSTEIN, LOTHAR 
APPLER, DIETER MICKEIN și DIE
TER WIEDEMANN.

Forma definitivă a echipei de ci
clism a R. D. Germane pentru „Cursa 
Păcii” s-a conturat cu prilejul eelor 
două alergări oficiale de verificare și 
al unei suite de întreceri de califi
care desfășurate c» participarea ci
cliștilor susceptibili de a fi selecțio
nați în echipă, cărora li s-au adăugat 
și numeroși alergători tineri, relevați 
de sezonul ciclist al anului 1963.

„Toți alergătorii selecționați -— ne 
spunea antrenorul coordonator HER
BERT WEISSBROT — au o bogată

experienfă. Ei au fost aleși dintr-iui 
lot numeros de cicliști de valoare. Ul
timele două curse de verificare au 
fost hotiritoare pentru selecționarea 
lutsdsu. Ața, de exemplu, Bernhard 
Eckstein ți-a cucerit locul în echipă, 
printr-o luptă energică, care l-a impus 
în rindul celor mai buni. Lipsa lui 
Lux din echipă se datorețte faptului 
că acesta este — în ultima vreme — 
suferind. Desigur, nu s-a pus nici un 
moment problema înlocuirii lui Am
pler, Schur și Appier, care sînt într-o 
formă foarte bună. Prezența în for
mație a lui Wiedemann și Mickein își 
are explicafia în faptul că aceștia au 
cucerit numeroase 
de pregătire și

„Tăve” Schur 
cesta în „Cursa 
rea noastră —
joace un rol de frunte și, după cum 
sperăm, să câștige.

Cicliștii selecționați în echipa R. D- 
Germane își continuă pregătirea și 
vor fi prezenți la mai multe probe 
de verificare a
6 mai, 
R.D.G.
„Cursa 
trecere de lung kilometraj rezervată 
cicliștilor amatori așa îneît este dificil 
de 
ale 
nu 
că

.puncte"' în cursele 
verificare".
va conduce anul a- 
Păcii” — după păre- 
o echipă capabilă să

IN CÎTEVA RlNDURi
• După primul tur, în meciul dc 

șah R. P. Ungară — Iugoslavia con
duc șahiștii maghiari cu 4,5—3,5 punc
te. La prima masă, marele maestru iu
goslav Gligorici a fost învins de Por- 
tisch. tar la masa a doua Szabo a cîș- 
tigat partida eu îvtov. Meciul se dis
pută la 10 mese.

• Cea de-a 62-a ediție a cursei cf 
ciiste Paris — Roubaix a fost clștigatl 
de olandezul Peter Post care a lavta: 
ta sprint trei belgieni (Beheyt Mole 
naers, Bocklarcdl), parcurgtad distant 
de 2® km tn 5 h 52'19". cu o inedit 
orară de 45,129 km. Post a bătut ast 
fel recordul acestei curse clasice, sta 
bilit în 1948 de belgianul Rik van Sten 
bergeo cu media orară de 43,162 km

• La Londra s-a încheiat duminici 
meciul atletic de sală dintre reprezen 
tativele Angliei și Finlandei. Gazdei 
au terminat învingătoare cu scorul d 
59—47 puncte.

Derbiul etapei, Levski—ȚSKA Cer- 
veno Zname a fost cîștigat de Levski 
cu 2—1 (0—1). Meciul a fost bine 
condus de arbitrul romîn A. Macoveî. 
Stoperul învingătorilor, Vuțov, titular 
al echipei olimpice, a fost cel mai bun 
de pe teren în schimb olimpicii mili
ta ri Gaga neiov, Dimitrov și Peșev s-au 
comportat sub posibilități, iar extre
mul dreapta Rankov n-a jucat. Alte 
rezultate : Lokomotiv Sofia — Boțev 
Plovdiv 4—0, Spartak Sofia — Loko
motiv Gorno Oreahovița 2—0, Slavia 
—Marek 0—0. Cerno More—Spartak 
Pleven 2—1, Dunav— Spartak Plovdiv
1— 0. Beroe—Mlada Gvardia 0—1, L»- 
komotiv Plovdiv — Spartak Varna
2— I. Clasament t 1. Levski 30: 2. Lo
komotiv Sofia 29; 3. Dunav 27. Cam
pionatul se întrerupe în vederea meciu
lui de la 3 mai, de la București. (TOMA 
HRISTOV, coresp. nostru).

Campioana R.P. Ungare, Gyor, a pier
dut duminică ia Tatabanya cu l—0 și 
a rămas la 3 puncte de lider, Ferena- 
varos, care a cîștigat cu 3—2 partida 
cu Pecs. Celelalte rezultate: MTK—Uj- 
pestiDozsa 2-1, Szeged—Honved 1-2, 
Do rog—Debrețin 2—l. Kotnlo—Vasis 
2—1, Csepel—Diosgyor 1—0. Clasa
mentul : Ferencvaros 14, Honved 12, 
Gyor 11, Tatabanya 11.

țumită golaverajului. Pe locurile ur
mătoare : OFK Beograd 25 p, Jelez- 
nîcear24p. Partizan 23. Alte rezultate 
ale etapei: Sarajevo—Novisad 3—0, 
O F K. Beograd—Jeleznicear 0—1, Ve- 
lej Mostar—Radnicki 3—1, Vojvodina 
— Rijeka 4—0. Partizan — Hajduk 
3—0. Au mai rămas de disputat cinei 
etape.

își 
prezenți la mai 

potențialului lor. La 
reprezentativa de ciclism a 
se va deplasa la Varșovia. 

Păcii"*  este cea mai grea în-

prevăzut care sînt șansele exacte 
unei formații sau alteia. Surprizele 
sînt excluse și cicliștii noștri știu 
vor avea de suportat asaltul unor

formații foarte bine pregătite, printre 
care 
unii

REAL MADRID. DIN NOU 
CAMPIOANA A SPANIEI

Etapa de duminică a campionatului 
spaniol a consacrat pe Real Madrid 
drept eîștigător al titlului. Jucind in 
deplasare, echipa lui Di Stefano a eîș- 
tigat cu 1—0 în fața formației Levan- 
te. aeumulînd 44 puncte față de cele 
40 ale F. 0. Barcelona. Cum a mai 
rămas doar e etapă, Real nu mai poa
te pierde primul loc. Locul trei este de
ținut de Betis cu 37 puncte. Rezulta
tele penultimei etape : Sevilla—Cordoba 
î—l. Barcelona—Espanol 5—0, Valen
cia—Atletico Madrid 1—0, Murchia— 
Pontevedra 2—1, Atletic Bilbao — Va- 
ladolid 4—0. Saragosa—Betis 3—1.

PENULTIMA ETAPĂ TN BELGIA

Duminică. Anderleeht a „remizat", pe 
teren propriu, cu Lierse ; 1—1. dar nu 
mai poate pierde primul loc. Alte re
zultate : Standard Liege (clasată pe 
locul secund) a întrecut pe Bruges eu 
3—1, iar Beerschot pe Beeringen cu 
3—0.

Turnau! luptătorilor noștri 
în II. R. $. S.

MINSK 20 (prin telefon). Conți- 
nuîndu-și turneul în U.R.S.S., selecți®- 
nata de lupte libere (tineret) a Capita
lei a intîlnit luni seara reprezentativa 
orașului Minsk. Formația sovietică, în 
care au evoluat trei campioni ai 
U.R.S.S. și un campion mondial, și-a 
adjudecat victoria cu scorul de 6'A — 
1‘,'s. Sportivii romîni s-au prezentat 
sub valoarea arătată în întîlnirile de la 
Leningrad. Tăpălagă, Poalelungi și Po
pescu au făcut meciuri egale, iar 
Marmara, Chirilă. Balog, Stîngu și 
Herman au fost învinși.

Astăzi, selecționata Bucureștiului 
pleacă la Kiev.

1

MILAN A PIERDUT UN PUNCT 
PREȚIOS

In campionatul italian. Internazio 
nale a reușit să-și mărească la două 
puncte avansul față de Milan. Echipa 
Iui Hererra a cîștigat acasă, cu 4—1, 
întîtnirea eu Catania, in timp ce mila
nezii au pierdut un punct (0—0) la 
Atalanta. Celelalte rezultate ale etapei: 
Bologna— Bari 3—1, Lanerossi—Genoa 
1—0, Messina—Juventus 1—0, Man- 
tova—Lazio 0—0, Roma—Spa! 2—0, 
Sampdoria—Modena 1—1, Torino—Fia- 
rentina 0—3. După 29 de jocuri, In- 
ternazionale totalizează 45 puncte, fiind 
urmată de Milan și Bologna cu cite 
43 și Fiorentina cu 37. Pînă la sfirși’ul 
campionatului au mai rămas cinci 
etape

STEAUA ROȘIE BELGRAD ARE DIN 
NOU EMOȚII

Surpriza etapei de duminică a cam
pionatului iugoslav a constituit-o In- 
frîngerea liderului. Steaua roșie Bel
grad, in fața echipei Vardar, cu 
1—0. Cum Dinamo Zagreb a dispus cu 
4—2 de Treșnevka, cele două echipe se 
află acum ia egalitate de puncte (28), 
belgrădenii păstrîndu-și primul loc mul-

• Intilni-ea de gimnastică dintre 
echipele olimpice masculine ale Fran
ței și U R S.S.. desfășurată ia Lynn, 
s-a încheiat cu rezultatul de 289—281 
puncte in fanoa-ea sportivilor sovietici. 
La individual compus, pe primul loc s-a 
clasat Lisițki (U.R.S.S.) cu 58.30 
puncte, urmat de Rerdenielidi — 57,95 
puncte.

• In capitala Perului au continuat 
meciurile din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial feminin de bas
chet. Echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 86—39 ( 40—23) echipa Ja
poniei. S.U.A. a întrecut cu 48—37 
(18—18) echipa Franței. Echipa R.S. 
Cehoslovace a dispus după prelungiri 
cu 77—72 de echipa Coreei de sud. 
Iată celelalte rezultate înregistratei 
R.P. Bulgaria—Paraguay 46—28: Iu
goslavia—Argentina 78—47ț Brazilia 
—Chile 78—47

• In piscina de let Pittsburg (Penn
sylvania) s-au încheiat campionatele 
feminine de natație ale S.U.A. & fru
moasă comportare a avut Donna de 
Varona, care a obținut victoria și In 
proba de 200 gărzi fluture cu timpul 
de 2:10.5. Ea a cîștigat astfel al trei
lea titlu de campioană (Varona a ob
ținut victoria și la 200 gărzi șl 400 
yarzi mixt). Alte rezultate înregistrate:

o In meci retur disputat la Ct 'rai 
echipa de baschet a Belgiei a Sîvin; 
cu scocul de 66—56 (39—26) echip; 
R. P. Ungare. Primul joc revenis 
baschetbaliștîlor maghiari cu 62—61

• Finala probei de simplu masculii 
din cadrai turneului international de te 
nis de la Houston (Texas) a ad/ p 
terenul de joc pe australianul Roy E 
merson și iugoslavul Pîlic. Emerson 
cîștigat cu 6—I; 6—4; 6—2.

ALTE ȘTIRI

• Ciștigind cu 5—A meciul cu Ar
senal, Liverpool nu mai poate pierde 
titlul de campioană a Angliei. Are 56 
puncte din 39 meciuri. Pe locul 2, 
Manchester United cu 51 puncte din 41 
jocuri și pe locul trei Everton cu 50 
puncte.

• Semifinalele Cupei orașelor tir- 
guri se vor disputa după cum urmea
ză: F.C. Liege—Saragosa (22 aprilie 
la Liege și 7 mai la Saragosa). Va
lencia—F.C. Koln (5 mai la Valencia 
și 14 mai la Koln).

• In preliminariile turneului olim
pic, la Khartum, Sudan—R.A.U. 3—3. 
Cum echipa R.A.U. cîștigase în tur cu 
4—1, ea s-a calificat pentru J.O.

• La Casablanca, Tunisia a făcut 
meci nul' (1—1) cu Dahomey, după 
prelungiri. Tunisienii s-au calificat prin 
tragere la sorți și vor mai intilnl 
Ghana, pentru a desemna încă o echipă 
din cele trei care vor reprezenta Afri
ca la 1.0.

• Duminică, în campionatul R.D. 
Germane : Chemie Halle—Lokomotive 
Stendhal 3—2, Turbine Erfurt — Wis- 
mut Aue 0—0, S. C. Leipzig—Dynamo 
Berlin 1—0, S.C. Karl-Marx-Stadt — 
Empor Rostock 1—3, Vorwârts Berlin 
— Motor Steinach 2—2, Aufbau Mag
deburg — Motor Jena 2—0, Motor 
Zwickau—Chemie Leipzig 1—2.

eele ale Belgiei, Romîniei, Uni- 
Sovietice, Poloniei.

LOTHAR BRANZKE 
redactor la ziarul „Deutsches

Sport-Echou Berlin

Campionatul mondial 
de motociclism

ROMA 20 (Agerpres). — Localita
tea Imola (Italia) a găzduit concursul 
pentru campionatul mondial de moto
ciclism. La categoria motocicletelor de 
125 cmc, pe primul loc s-a situat ita
lianul Francesco Villa, care a parcurs 
90,306 km in 41:24,3 cu o medie orară 
de 130.862 km.

O surpriză s-a înregistrat in cursa 
motocicletelor de 5C0 cmc. cîștigată 
de argentinianul Benedicto Caldarella. 
Acesta a parcurs 125,4 km în 51.30,1, 
cu o medie orară de 146,120 km. Fa
voritul întrecerii, italianul Remo Ven
turi, a ocupat locul 2 la 13 secunde.

100 yarzi spate Kathy Ferguson 1:01.5; 
250 yarzi liber Torri Stickles 2:32Di 
sărituri de la turn: Barbara Calister 
307,10 puncte.

• Selecționata masculină de baschet 
a S.U.A., care a sosit în Europa pen
tru o serie de jocuri, a susținut pri
mele două partide în R.P. Polonă. In 
primul meci, echipa poloneză a între

finala „Cupei Davis" (zona asiatică). 
In finală, tenis manii indieni vor in- 
tilni echipa fihpinelor.

• Turul ciclist al Marocului a con
tinuat cu desfășurarea etapei a 4-a; 
Tanger—Totuan (90 km). Primul a 
trecut linia de sosire ciclistul marocan 
Lacheb, care a fost cronometrat in 
2hl2’36". Belgianul Timmerman con

ȘTIRI EXTERNE
cut cu 8?—73 echipa americană. Par
tida revanșă a revenit oaspeților cu 
64—58 (38—21).

• Atletii japonezi și-au continuat 
pregătirile in vederea Jocurilor Olim
pice. Cu prilejul unui concurs dispu
tat la Tokio. Takayuki Okazaki a rea
lizat la triplu salt 16.48 m, performan
ță cu care a egalat recordul țării sale.

• Cu prilejul unei reuniuni atletice 
desfășurate la New York, Al. Oerter a 
aruncat discul la 60,61 m (cea mai 
bună performanță mondială a sezonu
lui). Recordul mondial este de 62,62 
m și aparține aceluiași atlet.

• Tnvinglnd cu scorul de 5—0 echi
pa Vietnamului de sud. reprezentativa 
de tenis a Indiei s-a calificat pentru

tinuă să conducă în clasamentul ge
neral individual.

• Federația internațională de bas
chet a stabilit sistemul de disputare a 
turneului r>reolimpic (zona europeană), 
care va desemna două echipe califi
cate In turneul final de la Tokio. Cele 
14 formații înscrise la turneu au fost 
repartizate in două grupe după cum 
urmează: grupa 1: R.P. Ungară, Ger
mania (echipă unită). Israel, Finlan
da. Elveția. Austria. Grecia; grupa a 
ll-a: R.P. Bulgaria, Spania, Belgia, 
Franța, Olanda. Anglia. Luxemburg. 
Primele două clasate in fiecare grupă 
se vor intllrii intre ele pentru desem
narea echipelor clștigătoare. Turneul

• Turneul internațional feminin d 
tenis de la Palermo (Sicilia) a fos 
cîștigat de jucăto3rea cehoslovacă Via 
sta Kodosova. Ea a învins-o în final 
cu 6—1; 6—1 pe coechipiera sa Ver 
Sukovă. La masculin, primul Ioc 
revenit italianului Pietrangeli, învingă 
tor cu 7—5; 6—3; 1-6; 6—luâu faț 
brazilianului Mandarine». 90

• Pugilîstu, Eddie Perkins (S.U.A.) 
campion mondial al cat. semimijloc 
(clasa juniori), și-a apărat centura ta 
vingwdu-l la puncte, la Kingston (Ja 
maica) pe Bunny Granta (Jamaica)

- 4»
• Peste 12 000 de spectatori au «r 

mărit la Frankfurt pe Main meciul d 
box dintre americanul Zorra Folley ț 
Karl Mildenberger (R.F.G.) cotitîn 
pentru .calificările" la titlul mondie 
al greilor deținut de Cassius Clay. Me 
ciul care s-a disputat pe o distanță d 
10 reprize s-a încheiat cu un 
de egalitate.

rezuits

• La Cleveland (S.U.A.), 
nul mondial de box al cat 
Joey Giardelto. l-a învins greu ta puni 
te, după 10 reprize, pe argentinianul R 
vero.

campir 
mijloci

va avea loc intre 4 și 13 mai 1 
Geneva.

Din Europa s-du mai calificat l 
turneul olimpic, pe baza rezultatele 
înregistrate la Jacurile de la Rom< 
echipele U.R.S.S., Italiei, Iugoslavie 
R.P. Polone și R.S. Cehoslovace. Eon 
americană va avea ca reprezentant 
echipele S.U.A.. Braziliei și Paragiu 
yuluL In urma turneului pan-america 
s-au mai calificai Porto Rico și Peri 
Din Africa va participa la olimpicul 
echipa Republicii Arabe Unite. Ce, 
trei reprezentante ale Asiei vor fi di 
semnate in urma turneului ce va aoe 
loc in curind la Tokio.

• Parașuliștii sovietici Oleg Kazako 
și Evgbeai Tkaeeuk® au efectuat f 
stadionul din Tașkent un salt de< 
eebit de îndrăzneț. Deși a bătut vii 
tul, iar tribunele înalte împiedicau v 
zibilitatea, eei doi parașutiști, lansh 
du-șe de la înălțimea de 800 m, a 
reușit să aterizeze chiar în oentri 
cercului marcat pe terenul de fotb: 
al stadionului. Cu același prilej parași 
tistul Vladislav Krestianikov, campio 
din Uzbekistan, s-a lansat de la îșj 
țimea de 1 500 m, aterizînd la 20 cj 
de punctul fix.

(Agerpres)
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