
CONFERINȚELE
CONSILIILOR RAIONALE UCFS

ȘI ALE CLUBURILOR SPORTIVE

Conferințele consiliilor ra
ionale UCFS și ale clu
burilor sportive constituie 

un eveniment însemnat în viața 
organizației noastre. Ele vor 
însemna un prilej de analiză 
temeinică a modului cum au 
îndeplinit organele și organi
zațiile sportive, sarcinile tra
sate mișcării sportive prin Sa
lutul C.C. al P.M.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi
niștri adresat Conferinței pe 
țară a UCFS.

Materialele ce vor fi prezen
tate în conferințe trebuie să 
facă q analiză profundă și 
multila ':rală, în spirit oritic și 
autocritic, a muncii consiliilor 
asociațiilor sportive, ale clubu
rilor și raioanelor UCFS în în
deplinirea sarcinii de cuprin
dere a unui număr din ce în 
ce mai mare de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, a 
întregului tineret, în practicarea 
exercifiilor fizice și a sportu
lui în mod organizat și siste
matic și potrivit vîrstei și pre
ferinței fiecăruia.

Profund ancorate în viață, 
dările de seamă contribuie la 
răspîndirea experienței poziti
ve, la evidențierea metodelor și 
mijloacelor folosite în inițierea 
tineretului în practicarea spor
tului, în organizarea unei ac
tivități sportive bogate și inte

ULIȚA CARE DUCE SPRE STADION
Comuna Putineiu, raionul 

Giurgiu... Coborînd din auto
buz, la cițiva pași de stația 
IRTA, ochiul călătorului sesi
zează un tablou deosebit: lingă 
clădirea mică a vechii școli se 
ridică, impunătoare, noua școa
lă cu etaj. Stăm și priveam 
forfota din curte, iar un gin- 
dac de băiat mă urmărea a- 
tent.

— Căutați pe cineva, nene ? 
mă întrebă.

— Da. Caut... terenul de 
sport.

■— Terenul de sport 1 repetă 
el cu mirare. Poate stadionul 1 
Vă conduc eu la el.

Și mica mea călăuză mi-a 
explicat că stadionul lor se 
află la caprițul uliței princi
pale, lingă livada de duzi, că a 
fost terminai în vara anului 

trecut. Și tot discutînd, deoda
tă ne întilnim, la o răspîntie de 
drumuri, fafă-n fată cu „sta
dionul".Priveam, nu fără oare
care mirare, baza sportivă în 
formă de oval, cu patru rinduri 
de trepte, pentru spectatori, cu 
teren de fotbal și pistă pentru 
atletism, cu vestiare. Alături se 
află un mic „complex" cu te
renuri de volei, handbal și un 
poligon de tir.

— Vă place, nene ?
_ Mai e vorbă /...
I-am mingiiat fața ospitalie

rului meu ghid și apoi l-am 
rugat să mă îndrepte către aso
ciația sportivă. 

resante, la popularizarea iniția
tivelor bune în atragerea mase
lor de oameni ai muncii pe 
terenul de sport.

O grijă deosebită se va a- 
corda modului cum au fost an
grenați profesorii de educație 
fizică, antrenorii, sportivii frun
tași și instructorii în pregătirea 
și desfășurarea competițiilor 
de mase, menite să creeze oa
menilor muncii și îndeosebi ti
neretului deprinderea de a face 
sport.

Conferințele consiliilor raio
nale UCFS și ale cluburilor 
sportive vor dezbate, de ase
menea, pe larg problemele ac
tivității sportive de performan
ță. După cum se știe, concluzia 
generală care s-a desprins din 
lucrările ultimei plenare a Con
siliului General al UCFS a fost 
aceea că, deși au fost obținute 
unele realizări, față de posi
bilități și de condițiile create, 
față de experiența acumulată 
și de evoluția performanțelor 
pe plan mondial, rezultatele 
obținute în sportul de perfor
manță, mai ales în cea de a 
doua parte a anului 1964, 
sînt nesatisfăcătoare în an
samblul lor. Scoțînd în evi
dență lipsurile existente pe

(Continuare în pag. a 2-a)

Azi începe 
republican

Astăzi se inaugurează prima 
parte a campionatului republi
can de lupte clasice și libere se
ria A. Amatorii acestui sport din 
Capitală vor putea asista la în
treceri cu începere de la ora 
16. Meciurile se vor desfășura 
pe două saltele în sala Dina
mo. La „clasice" vor evolua 
formațiile Dinamo, Metalul 
București și C.S.O. Galați. îar la 
„libere" Rapid, Dinamo și CSO 
<-------------------------------------------
Șt. Ștefănică (Metalul Bucu
rești) — Gr. Regleanu ( Steagul 
roșu Brașov) și-au disputat în- 
tîietatea în primul meci din edi
ția trecută a campionatului re

publican

Reportajul nostru

A trebuit să mă reîntorc. Las 
In urmă magazinul mixt, cămi
nul cultural, noua școală, dis
pensarul... De-a lungul uliței 
principale, case proaspăt vă
ruite, cu antene de televizor îți 
dau binețe. Mergînd, îmi stă
ruia in minte o întrebare: „A 
cui a fost inițiativa amenajării 
bazei sportive?" Răspunsul l-am 
aflat de la tovarășii Radu Do- 
bre, secretarul comitetului de 
partid, și Gh. Ștefănescu, pre
ședintele asociației Avintut Puti
neiu, care este și contabilul 
cooperativei agricole de pro
ducție.

— Spuneți că ați văzut sta
dionul ? începu tov. Dobre. 
Ei bine, am să vă spun cum 
ne-am hotărît La o ședință ți
nută anul trecut, cînd am dis
cutat cum își petrec tinerii 
noștri timpul liber, comuniștii 
au ajuns la concluzia că băieții 
și fetele ar trebui să aibă un 
loc de sport, așa mai acătării, 
care să-i atragă pe unii la fot
bal, pe alții la handbal, pe fete 
la volei. Ne-am sfătuit și l-am 
numit pe inginerul agronom 
Radu Bălan conducătorul „șan
tierului". In 2—3 luni am dat 
gata baza sportivă pe care ați 
văzut-o.

— Mie, interveni Gh. Ștefă- 
nescu, îmi plac mai mult cifrele.

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Mline, la Dinamo, In „C.C.E." la volei feminin

Dinamo București-Ujpesti Dozsa Budapesta 
un meci așteptat cu deosebit interes

• LA MOSCOVA: T.S.K.A. — RAPID, O ADEVARATĂ FI
NALĂ A COMPETIȚIEI MASCULINE

După meciurile cu Galatasaray Andrasne, care a îmbrăcat de 
Istanbul desfășurate în prima 85 de ori tricoul național, Nagy 
etapă a C.C.E., iată că echipele Margit (62), Fekete Judith (37), 
bucureștene Dinamo (f) și Ra- 
pid (m) evoluează din nou în 
această importantă competiție. 
Dinamo își va disputa șansele 
în fața spectatorilor bucureșteni, 
iar Rapid la Moscova.

Adversarele dinamovistelor, ju
cătoarele de la Vjpesti Dozsa, 
au sosit ieri după amiază în Ca
pitală. Cele mai multe dintre 
jucătoarele din Budapesta sînt 
binecunoscute publicului bucu- 
reștean, întrucît au făcut parte 
de multe ori din reprezentativa 
Ungariei. Remarcăm pe Adam

fă-

campionatul 
de lupte

Galați. Vizita pe care am 
cut-o recent prin secțiile clubu
rilor bucureștene a scos la i- 
veală numai aspecte pozitive. 
Luptătorii noștri fruntași s-au 
pregătit temeinic în vederea 
campionatului. Așteptăm să-i 
vedem la lucru.

La deschiderea noului sezon fotbalistic
Un nou sezon fotbalistic în

cepe mîine. Echipele de catego
rie A iau startul în returul ce
lui de al 47-lea campionat al 
țării. Reluarea jocurilor oficiale 
interne înseamnă de fapt începu
tul unui sezon fotbalistic mai 
important ca oricînd, deoarece 
în acest an fotbaliștii romîni 
sînt angrenați în jocurile preli
minare ale campionatului mon
dial, Vreau să amintesc cu acest 
prilej că în perioada de iarnă 
s-a muncit intens pentru crește
rea valorii tehnice individuale a 
fotbaliștilor, pentru ca echipele 
să evolueze la un nivel cît mai 
bun. Din controalele efectuate 
la cluburi s-a putut constata că 
marea majoritate a jucătorilor 
și antrenorilor au depus o activi- 

WiNAACU rt IN EA UI

Așadar, de nuine mcepe examenul. Să repetăm deci.., (desen de NEAGU RĂDULESCU)

Blaumann Ferencne (38), în 
timp ce Slegl Gyongyi a jucat 
de 40 de ori în echipa de tine
ret.

Dinamo și-a continuat pregăti
rile cu un antrenament făcut 
ieri după amiază și la care au 
participat: Doina Ivănescu, Lia 
Vanea, Marilena Ștefănescu, Lu
cia Vanea, Helga Bogdan, Ale
xandrina Chezan, Elisabeta No- 
dea, Viorica Herișanu, Marga
reta Șorban, Rodica Hălmăgea- 
nu, Doina Belgea, Ileana Gheor- 
ghescu și Olga Pașek.

Jocul se va disputa duminică 
în sala Dinamo, cu începere de 
la ora 18,30 și va fi condus de 
arbitrul iugoslav L. Acimovici.

Rapid are o sarcină grea la 
Moscova, unde va întîlni dumi
nică dimineața cunoscuta forma
ție Ț.S.K.A. Feroviarii au ple
cat ieri însoțiți de aproape 100 
de turiști. Dr. Jean Ponova, an
trenorul echipei, are la dispozi
ție următorul lot : H. Nicolau, 
Plocon, Drăgan, Grigorovici, 
Mincev, Pavel, Ardelea, Costi- 
nescu, Picu, Gheorghiță. Arbi
trează : Z. Swierjanski-P olonia..

tate stăruitoare pentru îndepăr
tarea deficiențelor semnalate în 
toamnă. La baza tuturor acțiu
nilor întreprinse de F.R. Fotbal 
au stat atît critieile ce i-au fost 
adresate prin presă cît și 
cele semnalate în ședințele de 
analiză, la care au participat 
antrenori, sportivi, arbitri și ca
dre de conducere ale secțiilor 
de fotbal.

Plenara Consiliului General al 
UCFS a atras atenția că în fot
bal nu s-a reușit încă să se 
marcheze acel progres care 
să corespundă sprijinului acor
dat acestei discipline, interesului 
major, dragostei cu care masele 
de iubitori ai sportului îi urmă
resc evoluția.

Mai mult ca oricînd conduce-

Unul din pasionantele dueluri ale pachetelor de înaintași de la 
Grivița Roșie și Steaua (fază din finala -Cupei 6 Martie" 

la rugbi)
Citiți cronica in pag. a 3-a,

Foto : V. Bageac
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Fiorin Gheorghiu pleacă la Mar del Plata
Astăzi de . dimineață părăsește 

Capitala maestrul emerit al spor
tului Florin Gheorghiu, campion 
mondial de juniori și campionul 
de șah al țării. El este așteptat 
dincolo de ocean, la Mar del 
Plata, cunoscuta localitate bal
neară de pe coasta argentiniană 
a Atlanticului, unde, peste ctteva 
zile, începe desfășurarea tradițio
nalului turneu internațional de 
șah, cu participarea a numeroși 
mari maeștri și maeștri din mai 
multe țări ale lumii. Reamintim 

rea federației noastre urmărește 
în momentul de față traducerea 
în viață a unor măsuri eficiente 
pentru redresarea acestei ra
muri sportive. Pe prim plan se 
situează problema sporirii exi
genței față de pregătirile fotba
liștilor, strîns legată de sporirea 
cunoștințelor și capacității an
trenorilor.

Antrenorii au datoria să pună 
în practică toată priceperea lor, 
să cunoască temeinic tot ce este 
înaintat în domeniul fotbalului 
și să găsească cele mai eficiente 
metode și mijloace de înfăptuire

FLORIAN TĂNĂSESCU
secretar general al F.R.F.

(Coniinuare în pag. a 5-a)
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Campionatul republican de cros

Peste 400 de atlefi
Ia startul finalelor

atletic în aerMîine, debut 
liber. Peste 400 de alergători de 
fond îsi vor disputa — pe tra
seul din apropierea Combinatu
lui poligrafic „Casa Scânteii" și 
noul cartier de blocuri „Pajura" 
— titlurile, individuale și pe e- 
chipe, de campioni ai țării.

Așteptăm de la fiecare echipă 
reprezentativă, de la fiecare 
concurent să facă, mîine, dova
da unei cît mai bune pregătiri, 
să arate că au folosit din plin 
lunga perioadă de antrenament.

PROGRAMUL FINALELOR

ora 10,00: proba de juni
oare (1.000 m)

ora 10,20: proba de ju
niori (3.000 m)

ora 10.50: proba de semi- 
fond (4.000 m)

ora 1 (,20 : proba de 
nioare (1,800 m)

ora 11,45: proba de 
niori (8.000 m)

ora 13,00 : Festivitatea 
premiere.

se-

se-

de

După cum se știe, ediția din 
acest an a campionatelor pre
zintă un interes deosebit datorat 
faptului că pe lingă pasionanta 
luptă pentru cucerirea titlurilor 
de campioni, cei mai buni cro- 
siști vor avea prilejul să facă 
o utilă verificare a pregătirii 
lor înaintea campionatului re
publican pe echipe la atletism și 
a Crosului balcanic.

ECHIPA DE LUPTE LIBERE 
A CLUBULUI STEAUA 

IN R. P. MONGOLĂ
Echipa de lupte libere a clubitf» 

Iui Steaua a părăsit ieri capitala^ 
plecînd la Ulan-Bator (R.P. Mon
golă) unde va participa săptă- 
mîna viitoare la un mare turneu 
internațional.

Au făcut deplasarea s Gh. Tă- 
pălagă, P. Coman, Al. Geantă, P. 
Cîrciumaru, I. Popescu, I. Chi- 
rilă. Gh, Ureianu, A. Balog și 
St. Stîngu. Antrenori : Gh. Suteu 
și I. Crisnic*



Au început întrecerile etapei a IIl-a Un început tăgăduitor

Ieri a avut loc 
chiadei de

în sala clubului Constructorul faza pe raion a Spartd- 
iarnă la gimnastică. In fotografie, evoluția tinerelor 

Dîmbovița

fișe care anunță pentru duminică în
treceri la tenis de masă, șah și tir în 
cadrul etapei raionale a Spartachiadei. 
Tinerii din asociațiile Chimia, Progre
sul, Voința, I.I.R. S.M.T. — toate 
din orașul Făgăraș, Chimia Victoria, 
Recolta Voila, Recolta Sîmbătă de 
Jos, Recolta Șercaia etc, au început 
cu cîteva ziile în urmă să se antre
neze în vederea concursurilor. Pe de 
altă parte, comisiile pe ramură de 
sport au pregătit cu toată răspunderea 
faza raională a competiției. Au fost 
întocmite foile de concurs, s-au ame
najat locurile de disputare a întreceri
lor și au fost delegați arbitrii respectivi. 
La schi, întrecerile fazei pe raion s-au 
încheiat duminica trecută. Au avut loc 
curse de fond, slalom și coborîre. 
Pentru etapa regională s-au calificat 
schiorii de la asociațiile sportive Chi
mia și Energia Făgăraș.

La clubul sportiv GLORIA din Capi
tală (raionul 1 Mai) și-au disputat m- 
tîietaiea șahiști din 26 de asociații iar 
săptămînă aceasta vor fi desemnați 
campionii la tenis de masă și halte
re. Un exemplu bun poate constitui 
consiliul de la A. S. Electronica, care 
a asigurat sportivilor asociației, cali
ficați pentru finala raională, condiții 
bune de pregătire în cadrul secțiilor 
pe ramură de sport.

In comunele aparținînd de raionul 
1 Mai tinerii sînt și ei gata de între
ceri. Joi după-amiază, sportivii de 
la G.A.S. Roșia, Afumați, Voluntari 
împreună cu cei din cooperativele agri
cole de producție din Tunari, Afumați 
Ștefănești se vor întîlni la căminul 
cultural din comuna Afumați, unde își 
vor măsura forțele la trîntă, haltere, 
șah și tenis de masă.

de la A. S.

competiții sportiveÎntrecerile marii 
de mase, Spartachiada de iarnă a ti- 
neretulluii, se apropie de sfîrșit. In une
le localități au șl început întrecerile 
pe plan raional. După cum ne trans
mit corespondenții din Oradea, Iași, 
Sibiu, Galați, Tg. Mureș, Bacău, Brăi
la etc. în aceste zile campionii asocia
țiilor sportive la Spartachiadă se pre
gătesc intens pentru a avea o com
portare cît mai bună în finalele pe 
raion sau oraș.

întrecerile etapei a III-a — care la 
o serie de sporturi, ca șah, tir, tenis 
de masă, haltere etc vor constitui fi
nalele ediției 1964—1965 a Spartachia
dei de iarnă a tineretului ■— se vor 
încheia la 25 martie și cer din partea 
comisiilor raionale și orășenești de or
ganizare o intensă muncă de pregăti
re. Este de dorit ca întrecerile să se 
desfășoare într-un cadru festiv, să fie 
pregătite în cele mai mici amănunte. 
La buna organizare și desfășurare a 
etapei raionale, orășenești a Sparta
chiadei o contribuție eficace pot și tre
buie să aducă comisiile locale pe ra
mură de sport, profesorii de educație 
fizică, antrenorii, instructorii volun
tari precum și sportivii fruntași.

Consiliile asociațiilor sportive tre
buie să acorde o atenție deosebită ti
nerilor care s-au calificat pentru a- 
ceastă etapă superioară a competiției. 
Este de dorit ca concurența să aibă 
posibilitatea de a face cîteva antre
namente înainte de concurs, sub îndru
marea unor antrenori, profesori de 
educație fizică sau sportivi cu expe
riență în disciplina respectivă.

Iată cîteva amănunte despre între
cerile etapei pe raion a Spartachiadei.

LA FAGARAȘ au apărut recent a-

La Școala medie nr. 4 Tg. Mureș ac
tivitatea sportivă din afara orelor de 
educație fizică s-a desfășurat neîntrerupt 
in aer liber pină la mijlocul lunii de
cembrie. Echipați adecvat — căciulițe 
din lină, treninguri și ghete de baschet 
— elevii și-au putut continua pregăti
rea la atletism și baschet, la handbal și 
volei, in cadrul secțiilor pe ramură de 
sport în care sini înscriși.

Spre sfirșitul anului, vremea s-a înăs
prit. Lapoviță, ninsoare și ger. Nu se 
mai putea lucra afară. Consiliul asocia
ției sportive și-a pus firesc întrebarea: 
ce facem de acum înainte 7 Intrerupem 
orice activitate sportivă 7

S-a cerut și părerea conducerii șco
lii, a profesorilor de specialitate. S-au 
căutat soluții.

Cei doi profesori de educație fizică, 
Adina Ciotea și Alexandru Pop, au 
găsit în cele din urmă o cale de rezol
vare a problemei: au trecut la experi
mentarea orelor de activități sportive 
exirașcolare chiar in clase.

Experimentul, realizat la început cu 
colectivele claselor a XI-a C și a Xl-a 
D, a dat rezultate bune. S-a demonstrat 
astfel că se pot efectua între bănci, 
exerciții pentru incălzire și chiar altele 
de pregătire fizică generală, lucru e-

Conferințele consiliilor raionale UCFS și ale cluburilor sportive

La Metrom lucrează de vreo zece 
ani un tînăr — Radu Traian. A jucat 
fotbal în echipa asociației. Acum doi 
ani s-a retras din activitatea competi- 
țională dar nu .și din fotbal. Este mem
bru în biroul secției. Intr-un a 
din zile, în jurul orei 15, stă
team amîndoi în fața porții de intrare 
în întreprindere. Discutam, căutînd o 
oră potrivită pentru o viitoare întîl- 
nire. „Cred, spune Radu Traian la 
un moment dat, că cel mai bine ar fi 
seara, la baza noastră sportivă. Eu sint 
acolo. Vin și alții, oameni din secții 
sau din consiliul asociației. Am ame
najat acolo un patinoar și în fiecare 
seară au loc concursuri în cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului..."

Seara am fost la patinoar. I-am în- 
tîlnit aci pe Radu Traian, pe Boris 
Condrea, președintele asociației, rea
les și în acest an în această funcție, 
Alexandru - ■
asociației, 
în biroul 
Sărățeanu 
(volei) și 
libere, dar pasiunea pentru sport îi 

I scosese din case, din fața micilor

Constantinesou, secretarul 
Atanasie Popescu (membru 
secției de fotbal), Tiberiu 
(turism), Titus Andresei 

pe alții. Erau ceasurile lor

însemnări

sențial pentru menținerea rezistenței. Iar 
atunci cind vremea îngăduie, o dată 
sau de două ori pe săptămînă, se lucrea
ză și in aer liber.

Experimentul, inițiat cu avizul Sec
țiunii de învățămint a orașului, este pe 
cale de extindere, de generalizare. 1- 
nițiativa profesorilor Ciotea și Pop se 
află acum in atenția tuturor colectivelor 
de catedră din școlile orașului.

Am ținut să remarcăm acest experi
ment, pentru a demonstra și altor pro
fesori de educație fizică înclinați să 
solicite... condiții speciale, că atunci 
cind există interes, pricepere și spirit de 
inițiativă se pot realiza multe lucruri 
frumoase...

SANDA COMAN

P. S. De cîteva săptămîni elevii de 
la S. M. 4 beneficiază diminețile, și de 
sala de sport a Școlii de 8 ani' nr. 2 
aflată în vecinătate. In schimb, S.M. 4, 
oferă Școlii de 8 ani nr. 2, care este 
în extindere, unele săli de curs. Cum 
s-ar spune, directorii celor două u- 
nități de învățămint, buni gospodari, în
țeleg să se ajute reciproc. Este un alt 
fapt lăudabil, pe care ne grăbim să-l 
consemnăm, convinși fiind că vom avea 
prilejul să-l semnalăm cît de curînd și 
în alte orașe... 

ecrane ale televizoarelor, îi adusese 
aci pentru a ORGANIZA.

— Asociația noastră — spune Boris 
Condrea —- nu este dintre cele* mai 
mari. Are doar 700 de membri, dar 
dragostea oamenilor pentru sport e 
puternică. în urmă cu cîțiva ani, noi 
— Metromul — nu însemnam cine 
știe ce în viața sportivă a Brașovului, 
dar încet, încet, ne-am ridicat. In în
treprindere pulsează o vie activitate 
sportivă de mase. Iată, la întrecerile 
primei etape a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, au participat peste 400 
de tineri. Pasionante dispute se des
fășoară și în campionatul asociației.

Bogata activitate de mase ne-a creat 
o bază pentru a porni pe drumul per
formanței sportive. In 1963 fotba
liștii ne-au făcut o mare bucurie: au 
promovat în categoria C. Parcă stimu
lată de această ispravă, echipa de 
volei masculin a făcut un adevărat tur 
de forță și, după un singur an de ac
tivitate în campionatul orășenesc, a 
promovat în seria a II-a a campiona
tului regional, ocupînd acum, la sfîr
șitul turului, locul I.

La ora actuală, asociația noastră are 
șase secții pe ramură de sport afiliate 
ia federațiile de specialitate. Echipele 
de popice (băieți și fete) participă 
în campionatul regional, iar cea de 
tir în campionatul de calificare. De
sigur că realizările obținute își au 
izvorul în munca ce se desfășoară 
în aceste secții. Este un fapt că, în 
ultimă instanță, profilul vieții spor
tive dintr-o asociație este determi
nat de către munca ce se desfășoară 
în secțiile pe ramură de sport. Con
siliu»! asociației noastre controlează 
și îndrumă îndeaproape activitatea 
birourilor de secție. Trebuie să spun 
aici că în birourile secțiilor sînt oa
meni devotați sportului, competenți. 
Pentru birourile secțiilor de fotbal, 
volei sau popice, cele mai bune din 
asociația noastră, este caracteristică 
îndeplinirea cu promptitudine a obiec
tivelor propuse. Una din laturile po
zitive a muncii consiliului asociației 
cu birourile de secție este și aceea 
că noi am reușit să facem din aces
te birouri un fel de „comandamente*1, 
permanente ale competițiilor de mase 
ce se desfășoară în întreprinderea 
noastră. In acest fel a fost creată 
legătura firească între activitatea de 
mase și cea de performanță. Tehni
cienii din secții contribuie ia organi
zarea întrecerilor de mase, asistă 
tehnic pe concurenți, recrutînd pentru 
sporturile • respective cele mai 
tate elemente. Este un „cap de 
pe care vrem să-l păstrăm, în 
de a avea mereu o rezervă de 
pentru echipele noastre care 
pe drumul performanței.

VALENTIN PAUNESCU

talen- 
pod" 
ideea 
cadre 
merg

ACTIVIȘTI SPORTIVI!
Organizați cît mai temeinic întrecerile etapei raionale, orășenești, 

ale Spartachiadei de iarnă a tineretului !

ULIȚA CARE DUCE SPRE STADION
(Urmare din pag. 1)

Să vă fac un scurt bilanț, ca la... 
eontabilitate.

In prima zi de „șantier", o dumi
nică din martie anul trecut, au ieșit 
ia „lucru" peste 1 000 de locuitori. Â- 
poi, zi de zi, pînă la sfîrșitul lucrări
lor, cam 1 600 de oameni au prestat 
cîte 7 zile de muncă patriotică. Forța 
însă au constituit-o utemiștii, cu 8 000 
de ore de muncă. După aceea s-au pro
curat, prin contribuție voluntară, cele 
necesare pentru amenajarea bazei spor
tive.

— Vasăzică, la această construcție 
a contribuit toată... comuna 7

— Bineînțeles, a confirmat secreta
rul comitetului de partid. Vă rog să 
notați pe Vasile Fudulu, Ștefan Țaga, 
Vasile Sandu, Florea Mihăilă și 
Gheorghe Pițurti, care au muncit fără 
preget în timpul lor liber.

— Înseamnă că in comună sint 
mulți cei care iubesc sportul.

— Silit destui. Treceți pe la cămi
nul cultural și o să-i vedeți.

...De cîteva minute mă aflam la 
căminul cultural, printre numeroși ti
neri și vlrsinici. Unii jucau șah sau 
tenis de masă, alții citeau ziare și 
reviste ori ascultau muzică. Aici l-am 
găsit și pe instructorul sportiv Nico- 
lae fonescu. El mi-a furnizat o serie 
de date in legătură cu activitatea aso
ciației sportive. Din cei 6/0 membri 
UCES aproape 200 sint purtători ai 
Insignei de polisportiv. Asociația are 

secții de tir, volei, șah. fotbal, atletism, 
notație, handbal și tenis de masă.

— După cum spuneți, la dv. bobocii 
se numără... vara 7

— Pentru că în vară se termină u- 
nele campionate la care participăm. 
Cu echipa de fotbal am cîștigat, în 
ultimii doi ani, seria a Il-a a cam
pionatului raional. Dar la baraj...

— Ce rezultate ați mai obținut 7
— Cu echipa de volei am jucat 

de mai multe ori la Giurgiu, în finala 
diferitelor competiții, iar cu șahiștii 
Marin Bălan și Ilie Neațu am ajuns 
în etapa raională a Spartachiadei.

Apoi, Nicolae lonescu mi-a făcut cu
noștință cu cițiva dintre sportivii frun
tași ai satului. Șahistul Ilie Neațu, vo
leibalistul Marin Velcea, handbalistul 
AAarin Ciocârlan, fotbalistul Marin Cre- 
vedeanti, ca și alți mulți tineri din sat, 
sint fruntași în muncă la cooperativă 
și in sport.

...Tirziu, seara, am părăsit comuna 
cu un autocamion „Carpați", proprie
tatea cooperativei agricole. Ulița prin
cipală era luminată de zeci de becuri 
sclipitoare. Lingă mine se afla la vo
lan Ștefan Țaga, tinărul despre care 
îmi vorbise secretarul comitetului de 
partid că a muncit la amenajarea ba
zei sportive.

— Ce ziceți, îmi spuse cind ne aflam 
prin dreptul terenurilor de sport, nti-i 
așa că-i frumoasă baza noastră spor
tivă ?

l-am răspuns cu o privire plină de 
admirație.

(Urmare din pag. 1)

plan local, analizînd profund cau
zele, dările de seamă vor stimula 
pe activiștii sportivi, profesorii 
de educație fizică, tehnicienii și 
sportivii fruntași, participanți la con
ferințe, să dezbată în cuvîntul lor, cu 
simț de răspundere, problemele cele 
mai stringente din sportul de mase 
și de performanță din cadrul raio
nului, orașului sau clubului respectiv, 
să orifice lipsurile și, pe baza cunoș
tințelor și a experienței pe care o 
au, să propună cele mai eficiente 
soluții.

In urma analizei făcute în dările 
de seamă și în discuțiile participanți- 
lor, în conformitate cu măsurile a- 
doptate de Plenara Consiliului Ge
neral al UCFS, conferințele consiliilor 
raionale UCFS și ale cluburilor spor
tive vor lua hotărîri menite să asigu

BMd 4TÎE Dinu Petre și Marcela Leampa 
din nou campioni la 30 km și 10 km

POIANA BRAȘOV (prin telefon). — 
Joi dimineață, pe pîrtia amenajată la 
Poiana Brașov s-au disputat primele 
curse din cadrul finalelor campionate
lor republicane de schi-fond pentru se
niori. Timpul foarte frumos și zăpada 
bună au favorizațdeșfășurarea probe
lor, care” aii fost urmărite de numeroși 
spectatori. Titlurile de campioni au fost 
cucerite de Dinu Petre la 30 km se
niori și Marcela Leampă la 10 km se
nioare. Aceștia au reeditat astfel per
formanța obținută la ediția trecută a 
campionatelor. In cursul întrecerilor 

re continua dezvoltare a sportului pe 
bază de mase, creșterea simțitoare a 
performanțelor sportive.

O atenție specială se va acorda 
lărgirii bazei de mase îndeosebi în 
unele sporturi olimpice, printre care 
atletismul, gimnastica, boxul, luptele, 
sporturile nautice, halterele, înotul, 
scrima, ciclismul și tirul. Pentru a- 
ceasta este necesar să se îmbunătă
țească simțitor activitatea secțiilor 
din cadrul cluburilor și asociațiilor 
sportive. Organele și organizațiile 
sportive au datoria să realizeze în 
fapt legătura organică dintre acti
vitatea sportivă de mase și cea de 
performanță, prin mărirea numărului 
de sportivi și secții, prin antrenarea 
lor într-o bogată activitate competi- 
țională locală, prin depistarea și în
drumarea celor mai talentate ele
mente spre secțiile de performanță.

s-au mai remarcat N. Bărbășescu, M. 
Stoian și N. Mărtoiu.

Clasamente: 30 km seniori: 1. DINU 
PETRE (Dinamo Brașov) 2h 00:51,0;
2. Gh. Cincu (A.S. Armata Brasov) 
2h 01:35,0; 3. N. Bărbășescu (A.S.A.) 
2h 03:26,0 ; 4. Gh. Bădescu (Dinamo) 
2h 04:48,0 ; 5. Șt. Drăguș (A.S.A.)
2h 06:02,0 ; 6. Gh. Cimpoia (A.S.A.)
21106:52,0 ; 7. Gh. Vilmoș (Dinamo)
2h 08:17,0; 8. M. Stoian (A.S.A.)
21109:59,0; 10 km senioare: 1. MAR
CELA LEAMPA (Dinamo) 45:36,0; 
2. Iuliana Bogdzi (Dinamo) 46:53,0;

Pregătirea și desfășurarea fazelor 
de mase ale campionatelor' republi
cane, lărgirea efectivelor cL copii și 
juniori în toate secțiile, angrenarea 
celor mai valoroase cadre de antre
nori și a tuturor profesorilor de edu
cație fizică în acțiunea de selecție 
și de pregătire a elementelor de 
perspectivă, ridicarea continuă a ni
velului profesional a! antrenorilor, 
folosirea rațională și buna întreținere 
a bazelor sportive — iată numai cî
teva dintre sarcinile importante care 
pot asigura progresul sportului nos
tru în toate domeniile sale de acti
vitate și care este necesar să fie 
cuprinse în hotărîrile ce se vor lua.

Conferințele consiliilor raionale 
UCFS și ale cluburilor sportive să în
semne un important prilej de îmbună
tățire a muncii, de creare a prenjj- 
sele pentru obținerea unor noi și 
însemnate succese în activitatea spor
tivă de mase și de performanță.

3. Doina Boboc (Tractorul) 47:52,0 ț
4. Iuliana Matei (Dinamo) 48:21,0.

Campionatele republicane continuă 
azi cu probele de 15 km seniori și 5 km 
senioare și se încheie mîine cu ștafetele 
3x10 km seniori și 3x5 km senioare.

• Pîrtiile alpine din Poiana Brașov, 
găzduiesc azi și mîine probele de slalom 
special și slalom uriaș din cadrul tra
diționalului concurs „Cupa Poiana", 
organizat de comisia de specialitate aj 
regiunii Brașov.

C. GRUIA — corcsp. reg<



O RUGBl ATLETISM ^HALTERE
In finala „Cupei 6 Martie4*

Grivița Roșie—Steaua 11-3
f. Joi și vineri s-au disputat ultimele 

partide din. cadrul „Cupei 6 Martie", 
în meciul decisiv pentru desemnarea 
cîștigătoarei competiției s-au întîlnit 
formațiile fruntașe (jrivița Roșie și 
Steaua. Jocul — în special în prima 
parte — a plăcut numeroșilor spec
tatori. Victoria a revenit rugbiștilor gri- 
vițeni cu scorul de 11—3 (8—3). Au 
înscris: Șerbu (încercare transformată 
de Marinescu), Teodorescu (încercare), 
Castel Stănescu (încercare), pentru 
Grivița și Penciu (lovitură de pe
deapsă) pentru Steaua.

Este regretabil că spectaculozitatea 
meciului a fost umbrită, în finalul par
tidei, de jocul dur prestat de ambele 
echipe.

Programul turului campionatului
- categoriei A pe anul 1965

Etapa I (21.HI)

Rulmentul Bîrlad—Gloria București
Grivița Roșie București—Știința Tim.
Știința Petroșeni—Dinamo București
Știința Cluj—Constructorul București 

-'Farui Constanța—Steaua București
C.S.M.S. Iași—Progresul București

Etapa a n-a (28.III)

Rulmentul Bîrlad—Progresul
Steaua—C.S.M.S. Iași
Constructorul—Farui constanța
Știința Petroșeni—Știința Cluj
Știința Timișoara—Dinamo
Gloria—Grivița Roșie

Etapa a Ul-a (4.IV)

Grivița Roșie—Rulmentul Bîrlad 
Dinamo—Gloria
Știința Cluj—Știința Timișoara
Farul Constanța—știința Petroșeni
C.S.M.S. Iași—Constructorul
Progresul—Steaua

Etapa a IV-a (11.IV)

Rulmentul Bîrlad—Steaua
Constructorul—Progresul
Știința Petroșeni—C.S.M.S. Iași
Știința Timișoara—Farul Constanța
Gloria—Știința Cluj
Grivița Roșie—Dinamo

Etapa a V-a (18.IV)

Dinamo—Rulmentul Bîrlad
Știința Cluj—Grivița Roșie
Farul constanța—Gloria
C.S.M.S. Iași—știința Timișoara 
Progresul—Știința Petroșeni 
Steaua—Constructorul

Etapa a Vl-a (35.IV)

Rulmentul Bîrlad—Constructorul
Știința Petroșeni—Steaua
Știința Timișoara—Progresul
Gloria—C.S.M.S. Iași
Grivița Roșie—Farul Constanța 
Dinamo—Știința Cluj

Etapa a VII-a (2.V)

Știința cluj—Rulmentul Bîrlad
Farul Constanța—Dinamo
C.S.M.S. Iași—Grivița Roșie Buc. 
Progresul—Gloria
Steaua—Știința Timișoara 
Constructorul—Știința Petroșeni

Etapa a Vni-a (23.V)

Rulmentul Bîrlad—Știința Petroșeni

începe returul
categoriei A

După o pauză de numai două săp- 
tămîni de la încheierea turului, echi
pele participante la campionatele cate
goriei A în seriile I, reiau mîine lupta. 
In Capitală și în provincie au loc me
ciurile primei etape a returului. Din 
cele unsprezece întîlniri programate, 
trei se desfășoară în București. Iată 
programul complet al partidelor de 
duminică: Progresul București —
Dinamo București, Steaua București
— Petrolul Ploiești, ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA — ȘTIINȚA CLUJ, Di- 
namo Bihor — Minerul Baia 
Mare, ȘTIINȚA GALATI — TRAC
TORUL BRAȘOV și C.S.M.S. Iași
— Constructorul Brăila (mascu
lin), Progresul București — Rapid 
București, Voința Craiova — G. P. 
București, Partizanul roșu Brașov — 
Știinta București. Știinta Cluj — 
C.S.M. Cluj și FARUL CONSTANȚA— 
C.S.M. SIBIU (feminin). Primele e- 
chipe sînt gazdă, iar meciurile scrise 
cu majuscule sînt cele care promit o 
desfășurare la un nivel mai ridicat.

Partidele din Capitală se vor disputa 
după următorul program ; în sala Giu
lești de la ora 9.30 Progresul — 
Rapid (f) și Steaua — Petrolul Plo
iești (tn), iar în sala Dinamo de la 
ora 17, Progresul — Dinamo Bucu
rești (m), în deschidere la meciul fe
minin din „C.C.E." Dinamo București
— Ujp%ti Dozsa Budapesta.

Cu victoria realizată joi, Grivița 
Roșie a cucerit „Cupa 6 Martie", locul 
2 revenind formației Steaua.

In deschidere, Constructorul a în
tîlnit Progresul și, după un joc mai 
bun, a obținut victoria cu 13—3 (5—0) 
și locul 3 în clasament. Au marcat: 
Stanciu (încercare transformată de 
Antimoianu), Ghica (încercare transfor

mată de Haralambie), Antimoianu (lo
vitură de pedeapsă) pentru Constructo
rul și Alexandrescu (lovitură de picior 
căzută), pentru Progresul.

Ieri după-amiază, rugbiștii de la Di
namo și Constructorul și-au disputat 
locurile o—6. Au învins dinamoviștii cu 
9—6 (0—0).

N. TOKACEK-coresp,

știința Timișoara—Constructorul
Gloria—Steaua
Grivița Roșie—Progresul
Dinamo—C.S.M.S. Iași
Știința Cluj—Farul Constanța

Etapa a IX-a (30. V)

Farul Constanța—Rulmentul Bîrlad 
C.S.M.S. Iași—Știința Cluj 
Progresul—Dinamo
Steaua—Grivița Roșie 
Constructorul—Gloria
Știința Petroșeni—Știința Timișoara

Etapa a X-a (6.VI)

Rulmentul Bîrlad—Știința Timișoara
Gloria—Știința Petroșeni
Grivița Roșie—Constructorul
Dinamo—Steaua
Știința Cluj—Progresul
Farul Constanța—C.S.M.S. Iași

Etapa a Xl-a (13.VI)

C.S.M S. Iași—Rulmentul Bîrlad
Progresul—Farul Constanța
Steaua—Știința Cluj
Constructorul—Dinam o
Știința Petroșeni—Grivița Roșie
Știința Timișoara—Gloria

— Vă rugăm liniște, tovarăși ! Are cu- 
vîntul tovarășul șef-contabil.

— Eu, cum să vă spun — începu con
tabilul-șef, — cred că asociația noastră 
sportivă ar trebui să se ocupe și de ac
tivitatea turistică. Munți, cum să vă 
spun, avem, poteci așișderea. Și pe dea
supra, nu că zice bucătarul-șef că sînt 
prea, cum să vă spun, prea... așa cu 
fondurile, dar pentru excursii nu e ne
voie de cheltuieli din bugetul asociației. 
Ne luăm fiecare de-ale gurii, cîte un 
baston cu „suvenir din Sinaia” și mer
gem o zi, cum să vă spun, în excursie...

— Ei bravos J, sări de la locu-i bucă
tarul-șef, dîndu-și pe ceafă boneta ca 
un cozonac. Tocmai noi, de la I.R.S.B.C. 
să ne-apucăm de excursii...

— Un moment, tovarășe — îl întrerup
se președintele asociației. Ai citit foile
toanele cu inițialele... Rogu-te explică, să 
știe și cititorii „Sportului” ce-i aia 
I.R.S.B.C, Că altfel...

— Iaca explic (și-și trase cozonacul mai 
pe ochi). E vorba de întreprinderea re
gională a stațiunilor balneoclimaterice 
Sinaia. Sînteți mulțumit ?

— Așa mai merge — răspunse preșe
dintele. Dă-i înainte !

— Păi, am terminat.
Se stîrniră discuții. Unii ziceau că da

toria lor e să-i „mobilizeze** pe cei ve- 
niți la odihnă să meargă în excursii 
„pentru că, tovarăși, odihna activă în
seamnă...” (doctorii stațiunilor). Alții, 
că „n-ar fi just ca tocmai noi, care în 
loc să fim exemplu personal și să ne 
gîndim că oamenii au nevoie de odihnă, 
să-i lăsăm să doarmă, tovarăși... (ați 
ghicit, desigur, că aici era mînâ ghizilor 
care conduc pe excursioniști). Cei mai 
mulți însă au susținut propunerea zi- 
cînd că, la urma-urmei, și ei trebuie să 
se distreze, să guste din frumusețea dru
meției pe munte, că „dacă vrei să vinzi 
o marfă trebuie să-i cunoști bine cali
tățile**, adică un fel de apropo la în? 
deletnicirile întreprinderii. Și cîte și 
mai cîte.

Pentru că venea timpul să se servească 
cina, s-a stabilit Ia repezeală să se ple
ce în trei grupuri, chiar sîmbătă, după 
program rămînind la posturi numai cei 
de la bucătărie, sălile de mese și de la 
cluburi.

★
Sîmbătă la prînz, temerarii excursio

niști erau gata de drum. Cu rucsacuri, 
cu bocanci, cu hanorace, mă rog, cu 
tot ce trebuia. Adică nu chiar cu tot ce 
trebuia, fiindcă ghizii lipseau. Unul zi
cea că a răcit în ultima excursie făcută 
recent, cu antepenultima svrie de vile- 
giaturiști, altul avea o cumetrie, iar al 
treilea, zicea că el, care în fiecare zi se 
duce cu cei veniți Ia odihnă în excursie, 
face să se odihnească o zi pe săptămînă, 
că așa citise și în nu-ș’ce carte. S-au 
oferit fotografi’ (cei cu ursul și cu scu
terul) dar tovarășii noștri știau de ce 
se oferă aceștia...

Așa că directorul a luat comanda la 
primul grup, contabilul-șef la al doilea, 
iar inginerul-șef la cel de al treilea.

O fată de la aprovizionare a tras un 
„trio-Ia-riti** ca indienii din emisiunile 
cu Val- Vîrtej, oamenii și-au luat „la re
vedere, pe mîine seară !” și au pornit 
ca exploratorii lui Nansen către Polul 
Nord (sau Sud, că tot aia e).

Zăpada „prăfuită, favorabilă pentru 
schi ș; ascensiuni” scirția ca o simfo
nie de muzică concretă (sau experimen
tală) sub bocanci.

Să-i urmăm. La stingă, spre Vîrful cu 
dor, a pornit grupul inginerului-șef. Ba 
nu, pe el să-l îndreptăm spre coștila, că

„Cupa Sportul popular"
— Primele înscrieri

Includerea în programul Crosului 
balcanic (care se va desfășura la 
București în 11 aprilie) a probei re
zervate veteranilor a stîrnit un viu 
interes în rîndul foștilor specialiști 
ai acestui gen de alergări. La sediul 
federației de specialitate au și sosit 
numeroase înscrieri. Printre pri
mele, cele ale atleților Dumitru 
Angliei, Petre Dumitrescu. Dumitru 
Paraschivescu, Gheorghe Badea, Ni- 
colae D. Nicolae, Ion Pleșa, Dumitru 
Ciobanu, Beniamin Stjrd, Ion Tăr- 
tăreanu etc.

Sînt așteptate, de asemenea, multe 
alte înscrieri din partea foștilor aler
gători din Brașov, Constanța, Cluj, 
Baia Mare și din alte orașe ale țării.

Și, pentru că — așa cum prevede 
regulamentul — toți sînt trecuți de 
40 de ani (unii și de... 501), viitorii

IN EXCURSIE
avem o treabă acolo, o să vedeți dv. 
La Vîrful cu dor să meargă grupul di
rectorului, sau mai bine al contabilului- 
șef, ca să treacă și pe la Izvoare, și 
pe la Gura Diham, și pe la Peștera 
(chiar dacă „traseul** e altfel. Aveți pu
țintică...). Pe tovarășul director cu ex
cursioniștii săi să-l dirijăm spre Omul, 
că deh...

Mai vîrtos la început primul grup (și 
al doilea, și al treilea) a mai domolit-o 
mai apoi. Și cînd poteca s-a înfundat 
în zăpadă, pas de te mai descurcă !

— Ia dă fuguța pînă jos, măi țîcă — 
îi zise un „8/3‘* de la magazie unui „7 
pe 2” de la garaj — că ești mai tinerel. 
Ia vezi ce scrie pe tabla aia mare, din 
șosea ? Sînt niște semne și niște culori. 
Vezi pe care semne trebuie să mergem 
noi... Hai, repejor î

Din înalt prinsese să cearnă fulgi de 
vată, ca-n vitrina magazinului univer
sal.

— Păi, pînă vine băiatul, că tot e cam 
frig și să nu înghețăm — zise de după 
un brad secretarul asociației sportive — 
propun să analizăm cum se desfășoară 
la noi Spartachiada de iarnă. Că tot tre
buia, și aseară...

Dar cum nu întruneau majoritatea, 
celelalte grupuri fiind pe alte drumuri, 
încinseră o „bîză4*.

Peste vreun ceas, se treziră cu o dac
tilografă venind, mai să leșine de obo
seală ca străvechiul alergător de la Ma
raton. O lăsară să-și tragă fata sufletul 
și aflară printre gîfîieli că ea de fapt 
era de la grupul al doilea, care o trimi
sese tot la tabla cu pricina (avea necaz 
pe ea inginerul-șef, că îi bătuse greșit 
la mașină un deviz de reparații). Tabla 
era ștearsă de „aversele locale, cu vînt 
potrivit pînă la tare** care căzuseră în 
ultimii 10 ani și... nici tu semne, nici 
tu culori... Iar lâ întoarcere a greșit dru
mul, lucru pe care — desigur —- îl fă
cuse și „trimisul special** al grupului 
unu.

— Ce ne facem ? îndrăzni un ajutor 
de bucătar.

— Eu zic că dacă tot am căzut pe 
panta asta — se vru în ton contabilul- 
șef — s-o ținem înainte. Trebuie să ni 
se arate ceva semne...

— Că bine zici, maică — se tîngui o 
bătrînică de la spălătorie — că mi se 
bătea ochiul sting asearăăă...

— Ei, lasă-le focului de semne, Iele 
Marie — îi luă apa contabilul-șef, cio
cănind discret în măciulia „suvenirului” 
din Sinaia.

— Eu zic s-o luăm pe aici...
— în nici un caz...
— Ea pe aici...
Și hotărîră în majoritate s-o ia „jum

ate stingă”. Ninsoarea se îndesise de-a- 
binelea.

— Dacă ne rătăcim ?... îndrăzni o eco
nomistă.

— Nu-i nimic, tanti — o încurajă o 
veveriță de fată. Ne-a spus nouă ieri

Crosul balcanic

pentru proba veteranilor
și... antrenamente —

participanți la proba veteranilor au 
început cu sîrguință pregătirile. Ca 
și înainte cu mulți ani, bucureștenii 
pot fi văzuți în aceste zile la șosea. 
Dar, și în celelalte orașe au început 
antrenamentele. Pentru că nu-i ușor, 
după atîția ani, să participi la o pro
bă de 4000 m. Și mai ales să-., cîștigi I

ACTUALITĂȚI
DEVA. Pe stadionul „Cetate" a 

avut loc un frumos concurs de cros 
organizat de consiliul regional UCFS 
și comisia de atletism. Au participat 
atleți din Deva, Petroșeni, Hunedoara 
și Orăștie. Iată câștigătorii : junioare : 
Alexandrina GJiera (Hunedoara) ; ju
niori : loan Vișan (Hunedoara) ; se
niori : Paul Karosi (Hunedoara). Proba 
de semifond a revenit, de asemenea, 
unui sportiv hunedorean : Ion Paul. 
Nejustificată absența atleților din ra
ionul Brad și, mai ales, lipsa de la 
start a tuturor senioarelor înscrise.

loan Sitnion, coresp.

CLUJ. Asociația sportivă Clujeana 
a organizat, recent, „Cupa 8 Martie" 
la cros. Cupa a revenit echipei clu
bului sportiv muncitoresc. Rezultate: 
senioare : Ecaterina Juhoș (C.S.M.); 
seniori: Gheorghe Egyed (C.S.M.); 
juniori: Mihai Timiș; junioare: A- 
nastasia Biro (C.S.M.) etc. Programul 
întrecerilor a cuprins probe rezervate 
seniorilor, senioarelor, juniorilor și ju
nioarelor I și II precum și probe pen
tru copii. ,

Petre Nagy, coresp.

ORADEA. Atleții din regiunea 
Crlșana se pregătesc intens pentru 
campionatul republican pe echipe. A 
fost format un lot de 60 de atleți,

la geografie că pămintul e rotund și 
dacă mergi drept, tot acolo te-ntorci...

Dar iată colo, în dreapta, un stîlp cu 
săgeată.

— Evrika ! Indicatorul !
Și contabilul-șef porni înaripat intr-a

colo (doar el purta răspunderea grupu
lui). Dar degeaba își puse și ochelarii, 
că tot nu putu citi. Săgeata se dovedi 
a fi... 4 săgeți, fiecare intr-o direcție, 
dar cu vopseaua roasă de vreme.

— Tiii ! se înciudâ contabilul-șef. Mari 
cîrpănoși ! Parcă ar trebui o avere să 
le vopsească, să vadă oamenii încotro...

Mai țîțîi de două ori înciudat și se-n- 
toarse lâ grup.

Noaptea, printr-o viforniță cit toate 
cojoacele babei Dochia, după ce s-au 
învîrtit vreo două ceasuri în jurul ca
banei (nici un bec de avertizare, nici un 
semnal acustic nu se purta pe acolo în 
asemenea caz de vreme rea) au nimerit, 
in sfîrșit, frînți de oboseală.

— Ce cabană-i asta, măi frate ?
— Vîrful cu dor, bădie.
— Se vede că e un dor...
Cabanierul nu-1 cunoștea pe conta

bilul-șef, care venise acolo, cum spun 
alpiniștii, „în premieră**.

N-au mai vrut mîncare, n-au mai vrut 
nimic. S-au culcat, îmbrăcați cum erau. 
(Deși asta contravenea „regulii** că cine 
nu consumă nu are voie... să fie cazat).

Dar pas să doarmă. în sala de mese 
mergea un chiolhan, de mama focului î 
O orchestră de 7... tranzistoare cînta un 
twist mai îndrăcit ca viscolul de-afară. 
Dactilografa „de la Maraton” reînviată 
din propria-i cenușă, mai că s-ar fi 
prins să-și desmorțească genunchii, dar 
cum tabelul cu primele era încă la con
tabilul-șef, a apreciat că ”T-ar fi tocmai 
just ca ea... etc. etc. Mai ales că șeful 
nu putea închide un o :hi. Parcă cei
lalți puteau ? Zaiafetul era mai tare ca 
oboseala.

— Măi tovarășe — îl chemă șeful-con- 
tabil pe cabanier, intr-un tîrziu. Ce-i 
scandalul ăsta în puterea nopții, de nu 
se poate odihni un om ?

— Planul, tovărășele...
— Ce ? Aveți plan să nu lăsați oamenii 

să doarmă ?
— Ehei, se vede că nu-1 știți pe con

tabilul nostru șef. Ne-a dat un plan de 
desfacere că nici în... ziua polară nu-1 
realizăm. Așa că, petrece omul, consu
mă, merge planul i Așa e și la Izvoa
rele, și la Gura Diham, și la Padina, 
dar ce zic eu, peste tot...

Și se depărtă învîrtind cu subînțeles 
tirbușonul.

Omul nostru murmură ceva Ia adresa 
unui astfel d* contabil-șef și pe dată 
începu să-i țiuie urechea stingă și-1 luă 
și cu sughiț.

Finalele campionatelor republicane 
vor avea loc la Constanța

AZI ȘI MIINE IN BUCUREȘTI— 
FAZA ORĂȘENEASCA

La 9, 10 și 11 aprilie vor avea loc 
ia Constanța finalele campionatelor 
îepublicane individuale la haltere. Azi 
și mîine, în sala Giulești are loc faza 
orășenească, la care participă haltero
fili de categoria a II-a și a IlI-a din 
București.

Azi, în sala Giulești, concursul în
cepe la ora 17,30 iar mîine, în aceeași 
sală, la ora 9,30.

selecționați pe baza rezultatelor din 
anul trecut. Printre aceștia amintim 
pe Andrei Deac, loan Vașca, Ion La- 
zăr, Sorin Dincă, Vasile Muțiu, Mar
gareta Costin, Cornelia Toma etc. în 
afara sportivilor din orașul Oradea, 
în lotul regiunii Crișana au fost se
lecționați un număr de atleți din Be- 
iuș, Șimleu, Salonta etc.

Comisia regională de atletism a 
luat măsurile corespunzătoare pentru 
buna pregătire a atleților și, în ace
lași timp, pentru verificarea din timp 
a terenurilor de sport și a tuturor 
instalațiilor de concurs.

Gh. Lorincz, coresp.

TIMIȘOARA. Paza regională a cam
pionatului republican de cros s-a des
fășurat duminică cu participarea aler
gătorilor din Arad, Reșița, Caransebeș 
și Timișoara. Rezultate: junioare II: 
Maria Miliutin; pe echipe C. S. Ba
natul ; juniori II : Ion Cordoș ; pe e- 
chipe C. S. Banatul; junioare 1 . Fe
licia Negru ; pe echipe C. S. Banatul; 
juniori I: Alfred Kronec; pe echipe 
C. S. Banatul; senioare : Rozalia Co
lon ; pe echipe C. S. Banatul ; seniori: 
Victor Popa ; pe echipe C. S. Banatul; 
semifond: Florin Luca; pe echipe 
C. S. Banatul.

E. Grozescu și L. Micșan, coresp.

z

— Ura ! Uite o cabană... Măi, că la fix 
ne ieși în cale !

— Unde-o vedeți, tovarășe inginer-șef? 
îl întrebă abia răsufiind vornicelu! rătă
cit de la grupul unu,

— Uite-o colea, sub stîncă. Dar bine 
mai e pusă .’ Numai de-o ține de IRSBC- 
ui nostru.

— cred că n-am ajuns Încă în 
munții Tirolubii — glumi flăcăul, încu
rajat de perspectiva unui adăpost, cu 
un pat moale și o sobă încinsă, cu rom 
(adică ceaiul, nu soba).

— Măăăăi oameni buuuuni !... Faceți 
lumină, măăăăiiii : strigă inginerul-șef.

— Tri-ooo-laaa-ritiiiii !
Dar, în afară de ecou, nu le-a răspuns 

nimeni. în lumina lanternei, „capul 
de coardă** citi cu greu adresa de pe 
ușă : „Refugiul Coștila“. 11 fulgeră prin 
minte o adresă cerută de la Sfatul popu
lar regional Ploiești, în legătură cu o 
reclamație de la UCFS, de la cei cu tu
rismul și alpinismul. Se interesase mal 
Ppn_ unul mai prin altul și răspunsese 
c&, intr-adevăr, refugiul are nevoie de... 
mici lucrări de vopsitorie și de schim
bat saltelele, cînd era asta ? An, da, 
prin ’63. Ei, de-atunci... Vreasăzică, cu 
ocazia asta se și documentează „la fața 
locului**.

— Haideți, tovarăși, că acuș sîntem la 
adăpost ’ Cine face focul ?

Și bîjbîind printre crăpăturile ușii, îm
părți sarcinile pe oameni.

Dar înăuntru, ce să vezi ? Peste 
ploaia înghețată se așternuse zăpada. 
Acoperișul găurit, podeaua ca vai de 
ea, soba dărîmată... Geamurile erau în
tregi (pe întuneric nu se vedea că lip
sesc). Iar saltelele... Ei da, saltelele erau 
așa cum se răspunsese UCFS-ului: tre
buiau înlocuite. Așa că... corespundeau I

★
Grupul directorului. După îndelungi 

căutări, a hotărît să facă un concurs 
gen „cine știe ciștigă”, cu premii în 
materiale sportive pentru cine găsește 
marcajele. Și, culmea, deși marcajele 
lipseau, au găsit mulțime de prăpăstii 
(vorba unuia mai din coada grupului : 
„cine Ie-o fi urcat, frățioare, pînă pe 
culmile astea?”), dar cum asociația 
sportivă nu are secții de sporturi teh- 
nico-aplicative și, deci, nici parașute, 
n-au riscat.

Au ajuns intr-un tîrziu la Caraiman. 
O firmă uriașă de neon, cu roșu și al
bastru clipind în răstimpuri, se vedea 
de departe, cu toată vîntoasa. înăuntru 
era cald și bine. Un bufet bine apro
vizionat, băuturi asortate, suc de fructe 
și de roșii pentru cei cu regim „fără“rf 
ba și cu un grătar în floare. Mulțime 
de excursioniști voioși petreceau. Cine 
dorea să se culce, urca în camere, unde 
îi așteptau sobe de teracotă calde și 
așternuturi curate, cu miros de levăn- 
țică. Să mai zică cineva ceva !

E drept, am uitat să vă spun un amă
nunt, desigur neesențial : greșind dru
mul, grupul ajunsese la restaurantul și 
hotelul „Caraiman” din Sinaia...

MIRCEA COSTEA
(După ...multe sesizări ale Comisiei 

centrale de Turism-Alpinism).

P.S. O asemenea excursie nu a avut 
loc. Dar dacă asociația sportivă de Ia 
IRSBC-Sinaia ar organiza așa ceva, 
multe lucruri bune s-ar face. Nu numai 
în ce privește activitatea turistică a sa- 
lariaților de-acolo, ci și a altora.

M. Q.
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Prin telefon de la trimișii și corespondenții noștri

itîmeîe pregătiri înaintea startului!
sta ce ne-au comunicat trimișii și 
■spondenții noștri din țară în legă- 

cu meciurile de mîine :

CRIȘUL și-a încheiat pregătirile 
ivederea jocului cu Dinamo Bucu- 
8, întîlnind o echipă alcătuită din 
ori și rezerve, pe care a întrecut-o 
4—1. Crișul va alinia formația: 

ha (Pop) — Sacaci II, Solomon, E. 
frhi, Balogh — Damian, Mihai (Ia- 
) ■— Szucs, Bacoș, Mureșan, Sacacâ 
(Tat). (Ilie Ghișa).

au arătat o deosebită poftă de joc și 
și-au surclasat adversarul: 6—0 (2—0). 
Rezultatul a adus mult optimism în 
rindul suporterilor echipei piteștene. 
Duminică vor juca : Niculescu — Cră- 
ciunescu, Barbu, Ilie Stelian, Badea — 
Țîrcovnicu, Stoenescu — C. lonescu, 
Varga, Naghi, David. (Al. Momete și 
D. Ștefănescu).

» DINAMO BUCUREȘTI s-a antre- 
cu asiduitate și la Oradea va pre

ta o echipă alcătuită din următorul 
: Datcu (Nunweiller V), Popa, Nun- 
ller III, Ivan, Ștefan, Petru Emil, 
Popescu, Ghergheli, Pîrcălab, Nun- 

illpr VI, Ene II, Lucescu, Haidu. 
>sesc: Uțu și Nunweiller IV, acci- 
itați,

• LA IAȘI timpul este frumos, 
fa transmis corespondentul nostru, 

Diaconescu, și pînă vineri la prînz 
vînduseră 8 000 de bilete, ceea ce 

Canină că întîlnirea cu Rapid este

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE 
A RETURULUI

>ișul — r
:.s.m.s. -
«ființe Cluj — Petrolul 
iinamo Pitești — Farul 
J.T.A. — Steagul roșu 
'rogresul — Minerul Baia 
lAare
îteaua — Știința Craiova

Dinamo București 0—2)
- Rapid 1—4)

2—2)
1—3) 

iO—3)

1—3 
(4-0)

tepiată cu mult interes. Antrenorul 
Teașcă ne-a declarat că va fi un 

eci foarte greu pentru C.S.M.S., dar 
.era că echipa sa să-1 cîștige. Ieșenii 
>r alinia formația : Constantinescu — 
. Popescu, Pop, Vornicu, Deleanu — 
[efănesou, Humă — Matei, Cuper- 
an, Voica, Milea. Lipsește Iancu. 

-■Și primit drept de joc pentru Pro- 
țesul București.

• RAPID BUCUREȘTI a susținut 
i la Botoșani un meci amical cu e- 
iipa locală Textila, pe care a întrecut-o 
j 7-1 (3-0). La Iași vor juca: An- 
rei (Urziceanu) — Lupescu, Motroc, 
. Dan, Greavu — Jamaischi, N. 
leorgescu — Craus, Dumitriu, lonescu, 
odreanu. (T. Ungureanu).

• LA ARAD timpul este însorit și 
deschiderea olicială a sezonului fotba
listic este așteptată cu nerăbdare. E- 
chipa a făcut vineri ultimul antrena
ment. S-a pus accent pe mobilitate, 
organizarea jocului și finalizare. Antre
norii echipei gazdă sînt optimiști și 
speră ca echipa lor să realizeze dumi
nică un joc frumos și să cîștige. For
mația : Wejcfielt (Gaboraș) -— Biro, 
Bacoș, Atețcas, Czako ■—■ Comisar, 
Chivu — Pantea, Donciu, Țîrlea, Dră- 
guleie (Igna). (V. Pomplliu).

• STEAGUL ROȘU și-a încheiat 
pregătirile în vederea meciului de la 
Arad, susținînd o partida de verificare 
cu Torpedo Zărnești din campionatul 
regional. Brașovenii au cîștigat cu 
5—I (2—1). Au marcat: Gane (2), 
Selimesi (2) și Năftănăilă. In acest 
joc a fost folosită formația : Liebhardt 
— Ivăncescu, Jenei, Campo, Naghi — 
Năftănăilă, Sigheti — Hașoti, Gane, 
Goran, Selimesi. Pescaru și Adama- 
che. sînt indisponibili. (E. Bogdan și
C. Gruia).

• PROGRESUL BUCUREȘTI va 
folosi următorul „11“ : Mîndru (Cos
ine) — A. Constantinescu, Ioniță, Pe- 
teanu (Știrbei), I. Popescu — Iancu,
D. Popescu — Stanciu, Mateianu, I. 
Constantin, Udroaica (MafteuțQ).

• MINERUL BAIA MARE a evo
luat joi la Roșiori în compania forma
ției locale C.F.R. Antrenorul Onisie a 
folosit întregul efectiv, mai puțin ju
cătorul Cacoveanu, bolnav. Feroviarii 
au dat o replică neașteptat de bună, 
cîștigînd cu 2—1 (1—1); să notăm 
și faptul că C.F.R. a ratat un penalti 
în min. 23. Minerul a jucat slab în 
apărare, iar atacul a fost ineficace. 
Cele trei goluri au fost înscrie de 
Duțu (min. 9) și Nițu (min. 56), res
pectiv Soo (min. 21). (T. Negulescu).

lată spectaculozitatea fotbalului!

Cum s-au pregătit... spectatorii?

IZ centre pentru capii
și juniori

De la 1 aprilie a.c. copiii și juniorii 
cu aptitudini pentru sportul cu balo
nul rotund vor învăța fotbalul în’- 
mod organizat: cu antrenori pricepuți,’ 

Ctt'i 
și‘ 
se

• ȘTIINȚA CLUJ, în pregătire pen- 
u partida cu Petrolul, a jucat joi 

i Cluj cu Industria sîrmei Cîmpia 
urzii. Spre surprinderea generală, oas- 
eții au terminat învingători cu 2—1 
2—0), prin golurile înscrise de Mu- 
eșan I și II, respectiv Neșu. Pentru 
uminică antrenorul Șepci ne-a comu- 
icat formația : Ringheanu — Marcu, 
r. Georgescu, Szoke, Cimpeanu — 
'. Alexandru, SRȘ-lu — Ivansuc — 
țigbo, Adam, Pîrvuleț. (V. Marea).

• DINAMO PITEȘTI a făcut un 
ltim antrenament înaintea meciului cu 
arul, întîlnind pe Metalul Tîrgoviște 
lin categoria B. Toți jucătorii piteșfeni

• STEAUA, ne-a declarat antreno
rul Ilie Savu, privește cu toată serio
zitatea partida cu Știința Craiova. Mi
litarii au susținut joi un meci de ve
rificare, în care echipa a dat satisfac
ție. în meciul de duminică vor fi fo
losiți jucătorii: Haidu — M. Georges
cu, Jenei, D. Nicolae, Dumbravă — 
Crișan, Koszka — Raksi, Constantin, 
Voinea, Creiniceanu.

• JOI DUPĂ-AMIAZA Știința Cra
iova a susținut ultimul meci de antre
nament în ’ compania echipei Metalul 
7 Noiembrie din campionatul regional, 
de care a dispus cu 4—1. In această 
partidă antrenorul Nicolae Oțeleanu a 
aliniat formația care probabil că va 
juca la București: Vasilescu 1 — Ge- 
leriu, Deliu, M. Marcel, Dumitrescu — 
Bărbulescu, Bîtlan, Cîrciumărescu — 
Sfîrlogea, Eftimie, Onea; rezerve: 
Papuc, Anton, Vasilescu 11, Plugaru. 
(R. Sulț).

La deschiderea noului sezon
(Urinare din pag. 1)

obiectivelor propuse, să pună în prac- 
ică în mod creator valoroasele schim- 
uri de experiență făcute anul trecut 
i în iarna aceasta cu specialiști re- 
iutați de peste hotare.

Biroul federației își exprimă convin
gerea că, datorită măsurilor luate, ma- 
oritatea echipelor din categoria A se 
■or alinia în returul campionatului 
964/65 mai bine pregătite, că nivelul 
alitativ al jocurilor va fi mai ridicat 
ață de prima parte a campionatului, 
’rimele semne în acest sens par a fi 
ezultatele obținute recent în „Cupa 
?.P.R.“ Este pentru prima dată în isto- 
ia acestei competiții cînd în optimile 
ie finală s-au calificat 12 echipe din 
categoria A. Aceasta arată, după păre- 
ea mea, faptul că echipele privesc cu 
nai multă seriozitate meciurile, că o 
:erie de jucători din cluburile Dinamo 
îucurești, Petrolul, Steaua, Rapid, Fa
lit ș.a. au realizat un progres simți- 
or în desăvârșirea formei lor sportive.

Trebuie spus că, o dată cu începerea 
neciurilor oficiale, se va putea defini- 
:iva și lotul de fotbaliști care candi- 
iează la selecția în echipa națională, 
’rimul meci cu Turcia are loc la 2 mai. 
Vcesta va fi precedat, însă, de un jir

de jocuri de verificare cu echipe puter
nice de peste hotare.

Conducerea lotului va fi deosebit de 
exigentă. Nu se va acorda credit acelor 
fotbaliști care, indiferent 
lor din trecut, în decursul 
campionat vor manifesta 
vedetism, de indisciplină, 
ciere a adversarului, se 
sau care, la echipele lor, nu vor munci 
cu toată seriozitatea pentru îmbunătă
țirea tehnicii individuale, sau vor avea 
abateri de la viața sportivă.

Cu ocazia startului în returul cam
pionatului așteptăm de la toate echi
pele jocuri de un nivel tehnic ridicat, 
care să satisfacă exigența zecilor de 
mii de spectatori ce vor popula, înce- 
pind de mîine, tribunele stadioanelor 
noastre.

de meritele 
jocurilor de 
tendințe de 
de subapre- 
vor menaja

Ieri, redactorii rubricii de fotbal au 
adresat unor obișnuiți și infocați spec
tatori ai meciurilor de fotbal o între
bare pe care în sezonul de iarnă am 
adresat-o rînd pe rînd fotbaliștilor, 
antrenorilor, tehnicienilor: CUM
V-AȚI PREGĂTIT PENTRU RELUA
REA CAMPIONATULUI? Ne-au răs
puns :

ȘTEFAN CAPAȚÎNA, strungar la 
uzinele Vulcan din București: „In ate
lierul de mecanică grea sîniem mulți 
iubitori ai fotbalului și am intrat în 
„febră* încă de joi, cînd am citit în 
„Sportul" loturile echipelor. Strungarul 
V. Bocioroagă și maistrul strungar 
Șt. Preda susțin că Progresul are 
multe șanse de reabilitare ■ frezorul 
M. Drăgoi și strungarul Gh. Vlad nu-s 
de aceeași părere, dar cu toții ne-am 
înțeles să-i susținem pe fotbaliștii de la 
Progresul. Altfel riscăm să rămînem 
fără... cuplaj bucureștean. Pînă una- 
alta ne-am asigurat de bilete, toți la 
un loc. Ne pare rău că trebuie să 
renunțăm la „mondialele" de hochei 
transmise la televizor. Dar ce să-i 
faci 2 Fotbalul rămîne tot fotbal J 
Dacă bate și Steaua, cu atît mai bine, 
căci ea e slăbiciunea mea".

A. OANCEA, lector universitar, 
București: „Am făcut pregătiri masi
ve. Sînt, în primul rînd, sigur că o să 
am bilete pentru toate meciurile mari 
ce se vor desfășura în această primă
vară la București. De unde 2 Abona
ment I Apoi, tot în cadrul pregătirilor, 
am fost prezent la marea majoritate 
a jocurilor de antrenament ale echipei 
mele favorite — Dinamo București. 
Sînt convins că anul acesta dinamo- 
viștii vor reuși din nou „dublul", adică 
și cupa și campionatul. Cel puțin așa 
au făgăduit și favoriții meii In ce mă 
privește personal, mi-am revizuit ma
gazia cu echipament (umbrela, fulga
rinul, galoșii) pentru stadion. Am 
luat în considerație și o eventuală nin
soare în aprilie și niște ploi torențiale 
prin mai sau iunie. Deci, pe locuri I

RADU STANESCU, umorist: 
„Dacă m-am pregătit 2 Notați: am 
învățat regulamentul pe dinafară, 
mi-am cumpărat fluier (pentru arbitru, 
să fluier eu cînd nu vede el) și talan- 
gă (să dezmorțesc echipele atunci cind 
joacă lent). Am abonament pentru tot 
anul. Dar ceea ce m-a bucurat mai 
mult la reluarea campionatului nostru 
a fost înfrîngerea lui... Real Madrid 
cu 5—1 în fața formației portugheze 
Benfica. înseamnă că în curînd vom 
avea șanse mari în fața Realului. Asta 
depinde însă de rezultatul pe care-l vom 
obține 
bio..."

GH. 
lui de 
„Toată . , _
rile fotbaliștilor, l-am făcut un palton 
lui Ene 11, i-am ajustat o scurtă lui 
Codreanu și am lucrat cîteva costume 
jucătorilor de la Steaua. Toți au fost 
mulțumiți de linia croielii. M-au asi
gurat că și eu am să fiu mulțumit 
de... liniile lor de înaintare. Cel puțin 
așa mi-au promis în zilele cînd veneau 
la probă..."

VASILE STELIAN, mecanic la 
S.M.T. Radomirești, reg. Argeș: „Du
minică voi fi la Pitești. Mi-am depus 
buletinele Pronosport cu un singur 
solist: Dinamo Pitești, în meciul cu 
Farul. Am o documentare bogată des
pre fiecare echipă. După calculele mele

anul acesta în fața lui Euse-

POPEEA, responsabilul centru- 
croitorie din str. Izvor nr. 2; 
iarna rn-am ocupat de pregăti-

Dinamo Pitești vine sigur în primele 
5 locuri*.

SANDU VICTOR, directorul cinema
tografului Republica din Capitală: 
„Dacă m-am pregătit în vederea retu
rului 2 Firește că da. De altfel, vă 
rog să mă credeți, ca și echipele, n-am 
întrerupt pregătirile nici o clipă. Am 
fost prezent la majoritatea meciurilor 
de verificare — cum le ziceți dv. in 
ziar — în special la acelea ale Stelei, 
al cărei suporter sîni de la înființarea 
clubului. Așadar, sîni pregăiit din 
toate punctele de vedere. Și totuși, 
acea emoție de start (...asta tot de la 
dv. o știu) parcă mă încearcă și pe 
mine. Mă înțelegeți ? E vorba de reve
derea aceasta, după trei luni, cu sta
dionul, cu jucătorii, cu vecinii de tri
bună... Intr-un cuvînt, cu ambianța 
îneîntătoare pe care numai acest bu
clucaș sport cu balonul rotund poate 
să ne-o ofere".

NICUȚA TĂNASE, scriitori „Iată 
cum m-am pregătit pentru duminică; 
1) Am dat telefon la Institutul Me
teorologic. Mi s-a răspuns: „Se anunță 
vreme foarte frumoasă*. Așa că o să \ 
mă duc la meci în șubă, șoșoni, că
ciulă gri și termos cu ceai (a nu se 
citi rom) ; 2) Mi-am scos de la repa
rai binoclul. Vreau să văd cum arată 
la față „nea" Titus Ozon după primul 
meci din retur (aș vrea să fie vesel); 
3) M-am împrietenit cu un medic. 
Merge cu mine și cu fiul mea la 
toate meciurile. Pentru ce trebuie să 
am un medic la îndemînă 2 Păi dacă 
mănîncă Steaua bătaie, nu face Dănuț 
al meu icter 2 ț 4) Am schimbai ba
teriile la tranzistor. 11 iau cu mine pe 
„23 August". Rapid are meci la lași. 
Dacă se întîmplă ceva la lași, am și 
eu medicul lîngă mine. Dar să nu 
cobim...; 5) Sînt pregătit, tovarăși I 
Așa că, să ne urăm un fotbal frumos 
și să înceapă o dată, că mi s-a urît 
tot stlnd duminica în casă ; 6) Suc
ces /“

MIHAIL TEODORESCU, cooperator, 
unitatea nr. 16 Igiena din piața Am- 
zei: „Mi-am reparat motocicleta ca să 
mă pot deplasa mai ușor din Ciulești, 
la „23 August". Sînt rapidist plnă-n mă
duva oaselor, îmi place cum joacă și 
Petrolul, dar nu se poate să nu mai 
avem cuplaj în București. De aceea 
mîine voi striga și eu „Hai Progresull* 
Ca fost fotbalist, vreau jocuri bune, cu 
goluri multe (marcate de aproape sau 
de la distanță, dar gol să fie), altfel 
parajrazîndu-l pe Caragiale aș zice că 
„fotbalul e frumos, e sublim dar, fără 
goluri, lipsește cu desăvîrșire".

GHEORGHE NEGREA, gestionar 
O.C.L. Tutunul, unitatea nr. 498 din 
str. C. A. Rosetti: „Cum m-am pregă
tit eu 2 Dar dv. 2 Știți ce e luni dimi
neața la chioșc 2 Toată lumea vrea 
„Sportul*. De aceea m-am pregătit 
pentru retur cerînd pe nota de coman
dă un număr sporit de exemplare".

•ganizat: cu antrenori price, 
eu echipamentul corespunzător, 
mingi... adevărate, bine umflate 
pe.. .măsura lor. Va fi — cum 
spune — copilul și mingea...

Vestea, pe cît de mult așteptată, pe 
tît de îmbucurătoare, ne-a fost adusă 
cunoștință de F.R. Fotbal, inițiatoa-j 
rea acestei acțiuni importante. Iată șî: 
unele amănunte: pentru început sal 
vor înființa 12 centre, în Capitală șis 
în provincie, pe lîngă echipe de fotbal 
care activează în prima categorie a1: 
țării. Vor funcționa, așadar, centre’ 
(cuprinzînd un număr de 40 de efei 
mente de perspectivă, copii și juniori])] 
la Rapid, Dinamo și Steaua, la Pe,-* 
trolul, Știința Cluj, U.T.A. ș.a.

_ Conducerea centrelor va fi încrei 
dințată unor comisii din cadrul elite 
burilor și asociațiilor respective.

Și pentru ca roadele acestei acțiuni 
să fie dintre cele mai bune, pregăti*! 
rea și perfecționarea copiilor și junio* 
rilor va fi încredințată unor tehnici-’ 
eni apreciați în munca de ridicare a 
elementelor tinere. Astfel, la centrul 
de la Dinamo București vor funcționa'’ 
ca antrenori, printre alții, Petre Stein 
bach și Ștefan Stănculescu, la Steauaiț 
copiii vor fi pregătiți de Apolzan și't 
Voinesou, la Rapid de Costea, FilotiȚ] 
Lungu, Urecheata și Cristescu, lai 
U.T.A., de L. Băcuț și Mercea, laț 
Steagul roșu, de Hidișan și Fusulan,» 
la Știința Cluj, de Avram, Naghi etc-J

Așadar, încă două săptămîni șfi 
gata... 1 aprilie. Cam mult, ar spune’ 
copiii și juniorii, care abia așteaptă^ 
să joace fotbal în echipament, cu o 
minge... bine umflată sub supraveghei 
rea unor antrenori pricepuți.

ai 
la

FRUMOASE APRECIERI LA 
ADRESA ARBITRILOR NOȘTRI

Ieri s-au înapoiat în Capitală arbw 
trii Cornel Nițescu și Vasile Dumii 
trescu. Primul a condus la Pireu mei 
ciul din cadrul Gupei Balcanice care 
a opus echipele Olimpiakos Pireu și 
Spartak Plovdiv. Fotbaliștii greci au 
învins cu 3—1 (1—1). Vasile Dumii 
treseu ajutat la tușă de M. Vasiliu și 
N. Cursaru a arbitrat returul partidei 
Lokomotiv Plovdiv și Juventus Torino 
încheiată (ca și în primul joc) cu un 
rezultat nedecis : 1—1.

Arbitrajele prestate de Cornel Nii 
țescu și Vasile Dumitrescu s-au bucite 
rat de frumoase aprecieri-

CURSURI PENTRU ANTRENORI
JJCFS oraș București organizează 

cu începere de luni 15 martie pentru 
antrenorii din Capitală (mai puțin cei 
de categorie republicană) un curs de 
reîmprospătarea cunoștințelor. Cursul; 
va avea loc în sala Facultății de Știi 
ințe Juridice.

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

SUL — MINERUL BAIA MARE și 
STEAUA — ȘTIINȚA CRAIOVA de mii*, 
ne de pe stadionul „23 August", bile
tele se găsesc la casele obișnuite : Pro
nosport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele „23 
August", Republicii, Dinamo și Giulești. 
Casa specială din str. lor Vidu funcțio
nează fără întrerupere Intre orele 9 
și 21.

@ Casele din str. Ion Vidu șî de Ia 
stadionul Dinamo vînd și bilete pentru 
întîlnirea internațională de volei DINA- 

~.............. mîineMO — UJPEST DOZSA (f) de 
de la sala Dinamo.

@ Patinoarul artificial din parcul „23 
August” este deschis pentru patinaj pu
blic azi orele 17—19 și miine orele 10— 
13. La patinoar funcționează un curs de 
inițiere în patinaj pentru copii. înscrieri1 
se fac în zilele de 17, 19, 22 și 23 IU. 
între orele 12—17, pentru 
cepe la 24. ni.

@ La bazinul acoperit 
tinuă cursul de inițiere 
copii. înscrieri Ia bazin.

cursul care in-

Floreasca con- 
la înot pentru

A apărut nr. 2-1965 al revistei

„SPORT ȘI TEHNICĂ"
DIN SUMAR:

la

Cum va fi vremea mîine la București?
In dorința de a informa publicul spectator, care se va îndrepta mîino 

spre stadionul „23 August", ne-am adresat Institutului Meteorologic, pentru 
a ne comunica timpul probabil. Iată răspunsul primit : „Duminică vremea 
va fi frumoasă și călduroasă, cu cerul mai mult senin. Vint slab din vest. 
Temperatura maximă în jur de 16 grade* Deci, vreme bună pentru fotbal 1

— Printre motocicliștii de 
«Steaua" (reportaj ilustrat)

— Aterizarea automată
— înaintași ai aviației rominești i 

Ștefan Sănătescu
— Anzii: din Venezuela la Capul 

Horn
— Alpiniști celebri: Walter Bonatti
■ - Sportul subacvatic: In pragul 

unei lumi noi
— Auto-moto: Motoare policarbu- 

rant. Becul cu iod ; 
ciclete și automobile; Campionii

Noi moto-

de viteză ai anului 1964 ; Releu 
regulator etc.

— Pentru radioamatori: Sisteme de 
protecție la emițătoare) Antenă 
pentru stația A7A; Cinci man- ț 
taje utile i Radioreceptoare aii- 
mentale din... pămîni; Informații $ 
DX. Diplome etc.

— Varietăți aviatice 
-- Cititorii ne scriu
— Magazin; Cuvinte încrucișate, 

noutăti, știri...
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întrecerile
pentru „Cupa Steaua” 

în plină desfășurare
Deși lipsite de prezența lui Mărmu- 

reanu, indisponibil, ca și de aceea a 
lui Țiriac și I. Năstase, aflați la Cairo, 
întrecerile pentru „Cupa Steaua", în
cepute în această săptămînă, se men
țin la un nivel suficient de ridicat. 
Meciuri interesante s-au jucat în op
timile de finală ale competiției, în 
care se remarcă în special victoria 
lui Cherecheș în fața lui Boaghe cu 
3—6, 6—3, 6—0. învingătorul a 
un finiș irezistibil. Serester a 
un set 
gat în

Iată 
tururi, 
zecimi 
6—0, l 
6—2; 
6—1 ; 
6—1 ; 
6—0 ;
Cruceanu — Mocanu 2—6, 6—3, 6—3; 
Dron — S. Popovici 6—1, 6—1 ; Țe
reanu — Somogy 6—3, 6—4 : Seres
ter — Barbu 6—1, 6—1 : Burcescu — 
Greabu 6—1, 10—8; Mita — Cobzuc 
6—2, 4—6, 6—3 ; Tomin — Rozen- 
zweig 6—1, 5—7, 6—0 ; Optimi de fi
nală : Năstase — Rusu 6—3, 6—1 : 
Cherecheș — Boaghe 3—6, 6—3, 6—0; 
Popovici — Niculescu 6—4, 6—2 ; 
Dron — Cruceanu 6—2, 7—5 ; Seres
ter — Țereanu 3—6, 6—2, 6—4 ; Ba- 
sarab — Burcescu 6—0, 6—1 ; Mita 
— Verone 6—0, 6—1 ; Bosch — To
min 6—2, 6—3.

De ieri au început și întrecerile la 
simplu feminin.

: lui Țereanu, iar Dron a 
1 prelungiri la Cruceanu. 

rezultatele din primele 
la simplu masculin: I 
de finală : C. Năstase ■ 

6—0; Rusu — Hanganu 
Cherecheș — Zorentu 

Boaghe — Costinescu 
C. Popovici — Vișinescu 
Niculescu — Sarău 6—1,

avut 
cedat 
cîști-

două
Șaispre- 

Ghia 
6—2, 
6—0, 
6-1, 
6—0, 

6—0;

C^TEWISotMASA •z 1

AZI Șl MÎINE, ÎN CAPITALĂ

Primul concurs al etapei finale
a campionatului republican individual
început acum cîteva luni, campiona

tul republican individual de tenis de 
masă pe anul 1965 a ajuns în etapa 
finală. După fazele pe asociație, raio
nală și regională, sportivii calificați 
vor participa sîmbătă și duminică la 
primul concurs (din cele trei) al etapei 
finale. La competiția care va avea loc 
în sala de la stadionul Republicii 
(sîmbătă, de la ora 9 și ora 17 și du
minică de la ora 9) vor concura 32 de 
jucători și 24 de jucătoare. Vor fi al-

cătuite cîte patru grupe la băieți 
trei la fete. în fiecare serie se va juca 
sistem turneu. Cîștigătorii grupelor 

vor lua parte — alături de sportivii 
cu categoria I de clasificare, mae
ștri și maeștri emeriți ai sportului — 
la următoarele două concursuri (7—9 
mai la Tg. Mureș și 24—26 septembrie 
la Suceava).

în întiecerile de azi și mîine, me
ciurile se dispută numai la probele de 
simplu femei și simplu bărbați.

>7:

Ne scriu corespondenții

Și

Turneul final al campionatului de juniori
In Capitală au continuat întreceri

le turneului final al campionatului 
de juniori. Iată rezultatele înregistra
te în cele două serii, în ultimele 
partide i

Seria I: Constructorul Buc. — Me
talul Rădăuți 6—1 (3—1, 2—0, 1—0); 
Metalul Rădăuți —S.S.E. nr. 2 1—0 
(1—0, 0—0, 0—0) ; Constructorul—
Șurianul Sebeș Alba 17—2 (5—1, 
8—0, 4—1).

Seria a Il-a: Avîntul Miercurea 
Ciuc—Steagul roșu 16—3 (9—1,
3— 1, 4—1) ; Voința Miercurea Ciuc — 
Steagul roșu 6—1 (2—0, 3—1, 1—0); 
Avîntul—Steaua 14—1 (6—0, 4—0,
4- 1).

In urma acestor

• La O telul Roșu s-a desfășurat 
un turneu masculin de handbal la 
care au participat patru echipe. în
trecerile au prilejuit spectacole frumoa- 
se, urmărite cu viu interes de un nu
meros public. Mai omogenă și cu mai 
multă putere de luptă, echipa Victoria 
din Caransebeș a terminat competi
ția neînvinsă și a cucerit trofeul pus 
in joc. Rezultatele tehnice 1 Victoria 
Caransebeș — Foresta Zăvoi 24—22, 
Victoria — Știința Oțelul Roșu 33—24, 
Victoria — Foresta Caransebeș 32—25, 
Foresta Zăvoi — Știința 19—18, 
Foresta Zăvoi — Foresta Caransebeș 
22—12 și Știința — Foresta Caranse
beș 33—29. Clasamentul 1 1. Victoria; 
2. Foresta Z.; 3. Știința; 4. Foresta C. 
(Prof. Dorin Antone).

• La Craiova s-a desfășurat o inte
resantă competiție de handbal rezer
vată echipelor școlare din oraș. Iată 
cîteva din rezultate 1 BĂIEȚI 1 Șc. 
generală de 8 ani nr. 18 — S.M. nr. 3 
26—26. S.M. nr. 5 — Grupul școlar 
Electroputere 17—25, 
Șc. prof. 7 Noiembrie 
CFR — Șc. gen. de 8 
Școala pedagogică — 
mic 21—22, S.M. nr.
25—13. FETE î Șc. pedagogică — Șa. 
Comb, chimic 6—1, S.M. nr. 3 — Șa. 
prof, comercială 16—0, S.M. nr. 1 —

S.M. nr. 1 — 
19—11, Șa. prof, 
ani nr. 1 19—9. 
Șa. Comb, chi- 
4 — Autorapid

12

Voin 
una a 
asoci

Șa. gen. de 8 ani nr. 18 
(V. Popovici).

• La asociația sportivă 
Brăila, secfia de handbal este 
secțiile puternice. Conducerea
(iei îi acordă toată atenția cuveni 
și astăzi culege roadele unei mun 
susfinute. Echipa de fete a cucerit t 
tul de campioană regională la junto 
re și senioare, iar jucătoarele (14 
număr. dintre care 12 nu depășe 
vîrsta de 16 ani) sînt purtătoare a 
Insignei de polisportiv și au categ 
ria a ll-a de clasificare. Pentru a ; 
obține aceste rezultate a fcst nevoie c 
multă muncă. Biroul secției și antr< 
norul echipei (Victor Varga) au po, 
nit însă cu entuziasm la lucru și a 
pus bazele unei formații care avea s 
se impună în scurtă vreme. Depistt 
rea elementelor necesare secției a foi 
asigurată de întrecerile din cadrul spat 
tachiadelor și campionatului coopera 
ției meșteșugărești, iar instruirea Ic 
s-a făcut în condițiuni foarte bum 
La antrenamente jucătoarele au part, 
cipat cu mult interes și conștiincios 
tale. După debutul său in 4963, echipl 
s-a impus în 1964, cînd a ajuns ir 
finala campionatului cooperației mei 
teșugărești și s-a calificat pentru fazi 
superioară a campionatului de califi 
care pentru categoria A. (1. Baltag j 
N. Costin).

rezultate, clasa
mentele seriilor se prezintă

REZULTATE VALOROASE
Clubul sportiv Constructorul a organi

zat pe arena sa din șos. Iancului un 
concurs dotat eu trofeul „Cupa 8 Mar
tie", în cadrul căruia și-au disputat în
tâietatea 20 de sportive din majoritatea 
cluburilor și asociațiilor bucureștene. S-a 
jucat tur-retur la proba clasică de 100 
bile mixte.

Printre competitoare s-au aflat șl o 
serie de membre ale lotului republican, 
care, cu excepția Floricăi Lăpușan, au 
avut o comportare bună. In special s-a 
impus Crista Szocs, la fel de sigură în 
lansarea bilei in ambele manșe : 420— 
438 p.d. Dintre tinerele selecționabile 
s-au remarcat Elena Trandafir și Cor
nelia Grecu, care au depășit, de flecare 
dată, în cele două jocuri cifre de 400 
p.d. Se mai cuvine să subliniem și com
portarea cunoscutelor sportive Valeria 
Amzulato și Erica Arion, ultima reali- 
zînd din prima sută de bile 453 p.d.

CLASAMENTUL FINAL (după 2 jOCUri):
1. Crista Szocs (Voința) 858 p.d. 2. Vale- 

' ' ' ” 1.; 3. Erica
.; 4. Elena 
5. Cornelia 
; 6. Maria- 
I.; 7. Maria

Teodo- 
Ioana

Florica

ria Amzulato (Rapid) 856 p.d. 
Arion (Constructorul) 855 p.d. 
Trandafir (Laromet) 851 p.d.; I 
Grecu (Constructorul) 821 p.d.; 
na Brendorfer (Frigul) 816 p.d., 
Satir (Metalul) 813 p.d.; 8. Ioana 
rescu (Tranzistorul) 805 p.d,. " 
Tuțuianu (Laromet) 804 p.d.; 10 
Lăpușan (Rapid) 803 p.d.

In încheiere, o curiozitate : de _ _,, 
bul Constructorul n-a invitat la aceste 
întreceri și pe valoroasele jucătoare 
Ținea Balaban, Cornelia Moldoveanu, 
Elena Lupescu ? Oricare ar ii explica
ția, consrderăm că procedînd astfel or
ganizatorii au diminuat nivelul con
cursului.

9.

ce clu-

TR- I.

Pronosport-! x2-Pronosport
Concursul PRONOSPORT de mîine 

este așteptat cu viu interes de partici- 
panți. Este și normal: programul cu
prinde meciurile din prima etapă a re
turului campionatului.

Cele 7 meciuri din campionatul nos
tru împreună cu 5 întîlniri din campio
natul italian alcătuiesc un program in
teresant. Iată de ce este de așteptat ca 
fondul de premii să fie cu mult mai 
mare decît la concursurile anterioare.

• Pentru a veni în ajutorul partici
panților care au jucat la concursul su
plimentar PRONOSPORT (campionatul 
mondial de hochei) dăm mai jos re
zultatele înregistrate pînă în prezent. 
U.R.S.S.—SUEDIA 5—3
FI N LANDA—CEHOSLOVACIA

2-5
2-11

Anulat 
9—2

1

ANGLIA—POLONIA
IUGOSLAVIA—UNGARIA
U.R.S.S.—S.U.A.
CANADA—CEHOSLOVACIA 0—8

2
2

1
2

Rezultatul tuturor meciurilor incluse 
în concurs va fi comunicat în SPOR
TUL POPULAR de MARȚI 16 mar
tie 1965.

SE APROPIE ÎNCHIDEREA
V1NZĂRII LA SPORTEXPRES

TRIM. I

Reamintim că biletele pentru con
cursul SPORTEXPRES trim. I se vînd 
numai pînă miercuri 24 martie 1965.

Un motiv serios pentru a vă grăbi, 
procurîndu-vă cît mai multe bilete pen
tru acest concurs la care se atribuie : 
20 autoturisme, 60 excursii cu autoca
rul în R.P. Ungară și R. S. Ceho
slovacă, motociclete, scutere, motorete, 
televizoare, frigidere, magnetofoane, a- 
parate de radio și multe altele.

• Nu putem încheia această rubri
că fără a menționa premiile deosebit 
de importante pe care le-au obținut 
participanții la tragerea specială LOTO 
CENTRAL a Mărțișorului :

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4623

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
(OBIȘNUITE IN BANI)

Premiul suplimentar I: 4 variante a 
73.093 lei și 8 variante a 18.273 lei; supli
mentar II: 27 variante a 8943 și 53 va
riante a 2235 lei; categoria I: 8 a 22.152 
lei șl 33 a 5.538 lei; categ. Il-a: 54 a 
4.444 lei șl 108 a 1.111 lei; categ. m-a : 
113 a 2.054 lei și 249 a 513 lei; categ. 
IV-a: 162 a 1.548 lei și 282 a 387 lei; ca
teg. V-a: 303 a 835 lei șl 512 a 208 lei; 
categ. Vl-a: 466 a 534 lei și 830 a 133 lei; 
categ. vil-a: 453 a 530 lei și 901 a 132 
lei; categ. VIII-a: 566 a 404 lei și 1.298 
a 101 lei.

PREMII SUPLIMENTARE ÎNTREGI 
ȘI SFERTURI IN OBIECTE

Categoria A: 8 variante si 11 variante; 
categoria B: 53 variante șl 110 variante; 
categoria i: 17 variante și 17 variante; 
categoria a Il-a: 46 variante și 117 va
riante; categoria a III-a: 175 variante șl 
382 variante; categoria a IV-a: 9 va
riante și 24 variante; categoria a V-a: 
55 variante și 116 variante; categoria a 
Vl-a: 251 variante și 546 variante; cate
goria a Vil-a: 609 variante și 1167 va
riante; categoria a VIII-a: 4376 variante 
șl 7549 variante.

Cîștigătorl la premiul suplimentar în
treg: seliceanu Petru din Cluj, Almășan 
Vasile din Band, reg. Mureș, Bărbleru 
A. din Bădăuți și Căldăraru Dumitru, 
București.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 
10 din 7 martie 1965.

Categoria 1: 21 variante a 2.818 lei;
Categoria a Il-a: 462 variante a 153 
lei; Categoria a III-a : 5.270 variante a • ■20 lei.

LOTO-CENTRAL

La
martie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

72 42 84 58 82 38 30 18 62 73
Premii suplimentare : 47 28 78
Fond de premii 1.025.134 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

București-

tragerea Loto-Central din 12

Rubrică redactată de Loto-Pronos- 
port.

acest

Seria I

1. Constructorul Buc. 3 3 0 0 27: 4 6
2. Metalul Rădăuți 3 2 0 1 4: 6 4
3. S.S.E. nr. 2 Buc. 3 1 0 2 8: 8 2
4. Șurianul Sebeș 3 0 0 3 5:26 0

Seria a Il-a

1. Avîntul M. Ciuc 3 3 0 0 42. 6 6
2. Voința M. Ciuc 3 2 0 1 15:24 4
3. Steaua 3 1 0 2 11:21 2
4. Steagul roșu 3 0 0 3 4:27 0

clasament

astfel 1

campionatul Capitalei

Precizăm că în
meciul Steaua-Steagul roșu figurea
ză cu rezultatul omologat' de 5—0 
pentru Steaua.

Vineri s-au disputat jocuri de ba
raj pentru locurile 5—8. Pentru locu
rile 5—6, Steaua a întrecut S.S.E. 
2 cu 7—5 (2—1, 
pentru locurile 7—8 Șurianul Sebeș 
a întrecut pe Steagul roșu cu 6—4 
(2—1, 2—1, 2—2).

Azi, ora 10, meciul Avîntul—Meta
lul Rădăuți, iar la ora 19,30: Con
structorul^ Buc. — Voința M. Ciuc. 
Duminică, începînd de la ora 17,30 
se întîlnesc între ei învingătorii și 
învinșii din partidele de azi.

2—3, 3—1), iar

L. ENCIU, coresp.

Nu se poate spune că actualul cam
pion al Capitalei, maestrul Edgar 
Nacht, n-a luptat pentru victorie... 
într-adevăr, jumătatea de punct în plus, 
care-1 separă de adversarii săi cei 
mai apropiați, a fost obținută într-o 
partidă de aproape 8 ore, cu două 
întreruperi 1 Abia la mutarea 94, în 
finalul Andrițoiu-Nacht, negrul a reu
șit să-și materializeze avantajul deți
nut încă la prima întrerupere, obligînd 
pe conducătorul albelor să depună ar
mele. A fost o partidă de mare luptă, 
care onorează deopotrivă pe învingător 
și învins.

Cu aceasta, ediția 1964 a campio
natului Capitalei ia sfîrșit. Clasamen
tul final : 1. E. NACHT (Progresul) 
13 p ; 2—3. G/i. Gavrila (Prog.) și 
P. Voiculescu (Constructorul) 12*/2 
p; 4. D. Bondoc (Spartac) 12 p ; 
5—6. Em. Reicher (Electronica) și 
Gh. Erdeuș (Prog). ll*/2 p : 7. A. 
Braunstein (Prog.) 10*/2 p ; 8. I. Schle
singer (Electromagnetica) 9*/2 p; 9. 
Elisabeta Polihroniade (Sp.) 9 p; 10. 
Ș. Teodorescu (Const.) 8‘/2 p; 11. 
L. Radulescu (Sp.) 8 p. 12—13. N.

Andrițoiu (Meteorul) și Gh. Pitpinic 
(Unirea) 7*/2 p ; 14. L. Țucă (Știin
ța) 6 p; 15. D. Țepeneag (Const.) 
5 p; 16. M. Chiricuță (M.T.T.C.) 4 
p; 17. C. Dumitrescu (Centrocoop) 
3 p; 18. I. Nicolici (Unirea) 2!/2 p.

Revenind la finala feminină, cîști- 
gată de Vera Zsigmond (Filmul), mai 
notăm rezultatul bun obținut de Stana 
Nicolici, Ana Apostolescu și Cornelia 
Voiculescu. Primele două au obținut 
norma de categoria I.

UN NOU ȘI INTERESANT TURNEU

Seria competițiilor șahiste de anver
gură din actualul sezon continuă în 
Capitală cu programarea unui intere
sant turneu de maeștri, la care parti
cipă majoritatea jucătorilor noștri frun- ' 
tași. întrecerile au loc, începînd de 
azi, în fiecare după-amiază în sala 
Progresul. Iată lista participanților : 
maeștrii internaționali Ciocîltea, Ghi- . 
țescu, Drimer; maeștrii Soos, Radovici, 
Nacu, Stanciu, Mititelu, Reicher, Szabo, 
Rotez, Giinsberger, Pavlov, Pușcașu, 
Partos și candidatul de maestru Nearnțu.

SĂPTĂMÎNĂ VIITOARE, PE ECRANE
O producție a studioului cinematografic București



POȘTA MAGAZIN
recomandate

Rapid

Farul Constanța

Știința Cluj

Crișul Oradea

fotbaluluiDe dragul

Dialog romantic
Știința Craiova

CONST. BERGA

solicitat

vreo 2

OPRlRt

însemnări

BUNICUL

I. CHiVU desene de SANDA NOVAC GEORGE MIHALACHE

balcon și-a 
e debandadă 
puștii n-au 
ciorovăiesc

E timpul ca 
Sa se afirme 

Pe lingă 
„Stegarii''

Doi jucători 
Arbitrul însă 
Fluieră /

Taci pa 
palton și 
uitați-vă

L De-o 
l-aștept.
noi ci-

in mine crește dorul 
prieten, înstrăinat de mult.

mine, ai gîndul dus departe 
mi-o-mpart cu cineva.

cum ne-ai 
Ce... noi 
oficială", 
pe jucă-

Nu o dată v-am văzut 
Stînd în frunte la-nceput. 
Dar ar fi mai nimerit
Să vă văd și la... sfîrșit !

— De-abia aștept, iubito, un timp de primăvară 
Cînd soarele, pe boltă, să stea reprize-ntregi 
Și~ cînd din mii de muguri viața să răsară... 
Fără palton și bască, pe stradă să alergi!

campionatele 
ale Angliei, 
deschise*'

seama 
teren**, 

că

— Și eu aștept, iubite, cu-aceeași nerăbdare 
Să mergem împreună în Tei, sau la Șosea; 
Căci primăvara totul miraculos îți pare 
Și înflorește, parcă, mai vie, dragostea !

Ei, acum, fără rețineri, 
Știu ce trebuie să facă.
Și deși sînt foarte tineri 
N-o să ia jocul... în joacă !

lucruri felurite, 
el în ce sezon 
și-un... campion ?

De „coadă**-o să scape, de 
De-o fi Crișul... Repede

— Oh, dacă lingă 
înseamnă că iubirea ___  __ ______ ,
Dar eu îți vreau iubirea în exclusivitate 
Și n-am să las pe nimeni să-mi fure dragostea!

. n petrol azi, pasămite, 
Se scot 
Dar din 
Va ieși

li
La șefie-n 
S-aibă.

surprize- 
edijia de 
a Cupei 
„șaispre- 
eliminate

NELU M1HÂILESCU
București

Echipei Dinamo Pitești 
— cea mai tinără din 

campionat

Ia uitați-l
de oră 1 
vorbim

din Gara de 
urăm călătorie 
traseul... retu-

pe stadioane 
prin tribune : 
autocamioane 

fac și...
meciuri bune !

A rîs atunci băiatul, a rîs cum se cuvine 
Și ochii fetei scumpe duios i-a sărutat. 
— știi tu cine-i acela, tot drag așa ca tine ? 
E fotbalul, iubito ! Ce zici, ne-am împăcat 2

s-au retras în ca- 
Bunicul se-ndreap- 

Dar bunica 
^reperat"

ION POȘTAȘU 
desene ae 

NEAGU RADULESCU

— Desigur, -da, desigur, îți înțeleg fiorul. 
Mă simt așa de bine cînd, glasul ți-l ascult. 
Dar primăvara asta. 
Să-mi văd un bun

ore: ba nu, pentru

— Nu știți dv. pe unde trece autobuzul pentru 
stadion ?

specialitate 
biliardul să 
programul... 

susținînd că ar fi 
treilea

au fost 
îl mai 

privire 
bunic și-apoi

dat

arbitru, 
minute în

tregi pentru un henț sau 
un fault și deci că e de 
datoria lui de „veteran** 
să intervină ! Și-a luat 
fluierul și iată-l în mijlo
cul lor. Parcă-i alt om. 
Cu bascu-n cap (unde-i 

bunica să-l vadă fără pal
ton și fular la gît /) el 
dirijează acum autoritar 
jocul, iar țignalele stri
dente îl trezesc din somn 
și pe ultimii... naivi care 
maj. sperau să ațipească 
după-amiază.

Busculadă, 
sînt pe jos. 
e „pe fază"

Cel venit pe litoral 
Lasă inima pe mal...
Voi grozav v-ați bucura 
Două puncte de-ar lăsa !

federații de 
au cerut ca 
figureze în 
J.O, 
al treilea „sport" ca 
popularitate după fotbal 
si ciclism.

— Aiurea, 
mereu pe

— Ticăăăă,

JACK BERARI’J,
V. D. POPA și 

T1TI GHEORGHIU
— Vaslui

stelele sînt — cum 
se știe —

Nxe sau rătăcitoare.
Steaua, însă, vrem să fie
3 stea... fixă-n 

comportare.

fotbal, 
vrînd 
parti

de campionat dintre 
Galatasaray și Fenerbah
ce, el s-a cățărat pe 
unul din stîlpii instala
ției nocturne de pe sta-

Rapid. Deci, evident, 
dorim ne-ntîrziat 

clasament 
locul rezervat.

...Iar în această după- 
amiază n-a rezistat tenta
ției. Urmărind jocul de

Nu știu 
stau la era 
divizionare 

cîte 
,în

spectatorilor 
meciurile de 
Italia

MIHAI PITIGA. BUCU
REȘTI și ALEXANDRU 
JURCA, BRAD. Varga; 
jucătorul pe care l-ați în- 
tîlnît în lotul echipei Di
namo Pitești, este fostul 
inter-dreapta al echipei 
Dinamo București.

grișul ? se-aude o voce au 
toritară. ~ - — -
jumătate 
Ei las-că 
casă !

Puștiul _______ _____
tre-n echipă o ia la goa
nă ca urmărit de dia
voli...

— Atunci, dacă nu mai 
joacă Nelu. plec și eu 
zice un băiețaș.

— Și eu...
Puștii s-au depărtat. V- 

nul își mai adună o haină 
(pusă „bară**) și-i aruncă 
bunicului un ultim re
proș :

— Vezi, nene, 
stricat jocul ? ! 
sîntem „partidă 
să „tragi** tare 
tori ?

Bunicul vrea
ceva

CORNEL NEMET ș
AUREL ENE, TIM1ȘOA-

MIHAI BADEA, TI
MIȘOARA. Părerile sînt 
împărțite: unii consideră 
că biliardul este un sport 
(au loc și campionate 
mondiale la biliard), iar 
alții contestă această ca
litate. Oricum, este un 
joc care solicită la gradul 
cel mai mare atenția, cal
mul, precizia și îndemî- 
narea. Recent, o serie de

— Ce să-l dai afară ?... 
Ce l-ai făcut tu ?. se a- 
giti un tată la unul din 
balcoane.

— Dumneata nu te bă
ga. (Jocul sa întrerupt 
de mult. Bunicul oțărit 
s-a întors spre noul po
trivnic). Să-nveți cum să-l 
crești 1 De mie pune pie
dică. Da’ cînd o fi mare ? 
Bagă-n spital o echipă cu 
rezerve cu tot.

— Ce spui, dom-le ? 
Așa bestie zace-n copi
lul meu ? (apoi autoritar) 
Treci. Nelule, acasă. Nu 
vezi cum te persecută ?

— Nu vreau, nu vreau 
— se smiorcăie puștiul.

— Vino sus, că pe urmă 
vin eu jos și e mai rău.

cum 
echipele 
pregăti- 
amicale 
înainte 

în iure- 
Știu doar

Gata. Zai urile 
aruncate. Puștiul 
străpunge cu o 
furioasă pe 
se retrage din teren, nu 
înainte de-a aminti „ad
versarilor**: „v-am bătut... 
e doi — unu pentru noi**.

— Intră tu, măi Tică-n 
locul lui, propune un țînc 
blond.

Puștiul care urmărea jo
cul de pe tușă, ripostea
ză moale :

— Nu pot. M-a trimis 
mama să-i iau griș.

Așa faci tu 
„vedeta" ! 
ce faci cu

eu !** 
pentru 
iubea

DUMITRU MEDINTU, 
COMUNA SM1RDIOASA, 
Radu Nunweiller (6) este 
cel mai mic dintre frații 
Nunweiller angrenați în 
activitatea competițională 
(facem această precizare, 
fiindcă în familie mai 
sînt și alți ...aspiranți). 
El va împlini la 16 no
iembrie 21 de ani.

MARIN SINGEORGEA, 
ONEȘTI, Joe Louis n-a 
pierdut în ring titlul de 
campion mondial de box 
la toate categoriile (ulti
ma sa performanță fu
sese o victorie prin k.o. 
asupra lui J. Walcott)- La 
35 de ani, în 1949, el s-a 
gîndit, însă, să abando
neze activitatea pugilis- 
tică. Și a făcut-o... un an.

— Un somnifer pentru o persoană de sex feminin, 
cu eficacitate de 
că e... cuplaj II

Cu- 
mar- 

joc a 
de categoria 

adus în ediția 
numai două 
eliminarea

să spună 
Har nu știe ce. Se 

mulțumește să mat fluiere 
o dată și bombăne : „re
tragerea jucătorilor... me
ci pierdut cu 3—o de că
tre ambele echipe...“

Nu-l mai ascultă nimeni. 
„Terenul" e pustiu. Fină 
și spectatorii de la balcoane ......
mere, 
tă spre casă, 
abia acum l-a 
din fereastră f

— Zii... așa? 
tinerelul ? ! Fără 
fular... Poftiți, 
la el... om serios...

...Hotărît lucru, „prima 
etapă" de la mine din 
cartier a fost bogată tn 
peripeții. Ce-o mai fi, vom 
vedea... „Campionatul" li
bia e la-nceput !

O taxatoare : Avansați... 
înainte !

O solistă de muzică u- 
șoară i Un joc ca un... 
șlagăr. Adică cu ritm, fan
tezie și să placă tuturor I

O telefonistă : Cînd por
tarul naționalei va... re
cepționa o minge, să răs
pundă... ocupat!

O dactilografă : Fiecare 
fotbalist să-și arate „ori
ginalul" talentului și nu... 
copia !

Crainica
Nord : Vă 
plăcută pe 
rului.

O elevă
Aș vrea Să nu-l mai aud 
pe tăticu’ că unii fotba
liști nu știu... abecedarul 
fotbalului !

O Ospătară: Sper să-i 
văd mai des remarcați în 
cronici și mai puțin... pe 
la noi 1

Știm un cintec ce susține 
Că din Cluj ploaia

ne vine. 
Dovediți fără ocoluri 
Cum că ploaia... e

de goluri.

RA- Pare curios, dar așa 
este: lolanda Balaș este 
campioană națională de 
atletism a Angliei. Ea a 
cucerit acest titlu parti- 
cipînd lă 
naționale 
care sînt „deschise" și 
atleților străini. De altfel, 
lolanda Balaș nu este cel 
dintîi sportiv romîn care 
deține acest titlu. Și llie 
Savel a fost, în urmă cu 
ani, campion național 
de atletism al Angliei.

— De ce împingi, măi ? 
Cine te-a-nvățat ? se răs
tește bunicul.

— Dan Coe I Așa joacă 
el, „tare** — ripostează 
^delicventul", un cîtn cu 
fața numai pistrui.

— Ți-arăt eu Dan Coe J 
Fault !

— Bineee... Pomană.
— Ce-ai zis ? Așa se 

vorbește cu arbitrul ?
— Arbitru ? Da ce... ai 

carnet ?
— Vorba ! A doua oară 

te dau afară de pe teren. 
(Bunicul își freacă mus
tața albă. Așa face cînd 
e nervos).

MATEI FLORIN, CO
MUNA GAGEN1. Sau 
sînteți dv. prea tînăr sau 
am ...îmbătrînit noi, fără 
să ne dăm seama, dacă 
ne spuneți că „prin păr
țile pe unde locuiesc eu 
se vorbește că în pe
rioada anilor 1948—1952 

echipa 
un jucător 

fost (e 
actualul an-

„Șaisprezecimi-le" 
pet R.PR., care 
chează intrarea în 
echipelor 
A, au 
aceasta numai două sur
prize : eliminarea echi
pelor Știința Craiova și 
Crișul Oradea. Celelalte 
formații din prima ca‘e- 
gorie au trecut cu bine 
acest prim examen și 
miercuri vor participa 
la..- trialul „optimilor de 
finală".

Cercetînd datele statis
tice, se poate spune că 
s-a înregistrat cea mai 
bună comportare a... ca
tegoriei A în „Cupă", 
echipele ei calificîndu-se 
în proporție de 85,71%. 
Cele mai mari surprize 
s-au înregistrat la ediția 
1937—1938, cînd numai 
45% dintre formațiile 
din prima divizie au tre
cut liopul „șa.isprezecimi- 
lor“. Dacă ne referim Ia 
edițiile 
acestei 
petiții, 
lor îl
acum 

R.P.R. 
zecimi" 
50% < 
categoria

Statistica 
ceva în 
creșterea 
acestei competiții, _ . 
teresul-ui pentru sport 
general: * 
la prima 
pei"

metri 
j ur- 
dintre 

frunta- 
turc. 
este 

aplauda 
faze frumoase

Răzgîndindu-se apoi și 
reintrînd în ring, după 
cîteva victorii fără im
portanță a pierdut la 
puncte în 1950, în fața lui 
E. Charles, noul campion 
mondial, iar în 1951 a 
fost bătut prin k.o. în re
priza a VlII-a de Rocky 
Marciano. Anii nu iartă!

Un tînăr din Istanbul 
a -recurs la un lucru 
puțin obișnuit pentru a 
urmări un meci de 
Neavînd bani și 
totuși să asiste la 
da

...căpitanul echipei en
gleze West ham United, 
Bobby Moore, care joacă 
pe postul de fundaș, a 
înscris în cariera sa 50 de 
goluri ? 49 din ele le-a 
înscris din tot atitea lovi
turi de la 11 metri (n-a 
ratat nici una!), iar cel 
de al 50-lea punct a fost 
marcat dintr-o lovitură li
beră de la... 40 de metri!

Punlnd în joc toată 
ardoarea, 

Echipa-aceasta 
studențească 

Va dovedi că promovarea 
N-a fost o... glumă 

oltenească.

>ediul vostru, ml se pare, 
îste pe Ștefan cel Mare. 
3eci s-aveți, spun

spectatorii, 
Za șl el... numai victorii.

mai mic 
cedent ? 
derației 
la concluzia că trebuie îm
bunătățită munca de pro
pagandă, fără a preciza 
însă cine trebuie s-o facă : 
afișele sau... jucătorii P

exact 
asta 
cu 

rea, cîte jocuri 
au „în picioare** 
de a se avînta 
șui „returului* 
atît : că puștii din patru
laterul de blocuri unde 
locuiesc, fără să țină 
seama de prescripțiile 
Federației de fotbal, au 
intrat de-a dreptul în 
focul... „campionatului**.

Martie i-a luat de mînă 
pe fiecare și i-a adus 
chiar pe terenul de sub 
fereastra mea. o cocoloa- 
șă de cauciuc a apărut ca 
din pămînt și în ciuda 
„terenului impracticabil**, 
cum ar spune cronicarul 
sportiv, partida se des
fășoară plină de îndîrjire 
și pasiune, de parcă cine 
știe cite „cupe" ar fi în 
joc...

Mai rău în toată aface
rea asta a intrat bunicul. 
A fost jucător și el. La 
Juventus. N-o. avut oca
zia să strălucească prea 
mult în echipă căci după 
un mebi în care un fundaș 
îl făcuse k o. pur și sim
plu, logodnica lui i-a dat 
un teribil ultimatum : 
„ori fotbalul, ori 
Bunicul a optat 
fata pe care o 
și în „echipa" aceasta a 
dat dovadă de o exem
plară stabilitate. Dovadă, 
că, uite-l, intră în al 
35-lea an de căsnicie fără 
nici un... transfer.

i recente a le 
i pasionante com- 

recordul 
deține 

un an 
cînd în

‘ au fost 
dintre formațiile de
T A!

mai „spune" 
legătură cu 

popularității 
Ci, a in- 

în 
în vreme ce 
ediție a „Cu- 

1933—1 93 4
— n-a-u participat decît 
64 de echipe, la actuala 
ediție au luat „startul" 
peste 2000 de echipe de 
la orașe și sate I

Minerul Baia Mare
Pe hartă unii remarcară 
Că vă aflați în colț

de țară, 
Dar crea că sînteți

și voi pentru 
In clasament să fiți...

la centru !

dion, la 32 de 
înălțime, de unde 
mărit întrecerea 
cele două echipe 
șe ale fotbalului 
Singurul hii necaz 
că n-a putut, 
unele 
create de echipa sa fa 
vorită, Fenerbahce!

fost cu 160 000 
decît în anul pre- 
Conducătorii fe- 

italîene au ajuns

ar fi fost 
națională 
Marian", 
vorba de 
trenor Bazil Marian) și 
a avut un șut deosebit 
de puternic- In nici un 
caz însă atît de puternic 
îneît, cum vi s-a spus dv., 
nu avea voie să tragă cu 
piciorul stîng din cauza 
...pagubelor pe care le 
aducea. Despre ce fel de 
pagube ar fi putut fi vor
ba ? De ...plase ? Măcar 
de-ar rupe înaintașii noș
tri — azi — cît mai 
multe plase 1 Suportăm 
noi ...pagubele.

in



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
La Tampere: înaintea semifinalelor „C. C. f.“ de pi

Azi și mîine meciurile decisive 
„mondialelor" de hochei pe gheață

Iată-ne în penultima zi a campiona
telor mondiale de hochei pe gheață 
pe 19G5. Singurele echipe care pot 
aspira la titlu sînt rep-ezentativele Ce
hoslovaciei și Uniunii Sovietice. Jocu
rile de astăzi dezleagă problema de
oarece este programat și meciul 
U.R.S.S.—Cehoslovacia.

Dintre partidele disputate joi, cel 
mai interesant, dar și cel mai echili
brat, se anunța meciul Cehoslovacia — 
Canada. însuși faptul că din 1959 pînă 
în 1964 aceste echipe au făcut rezul
tate strînse : 5—3, 0—4, 1—1, 4—4,34 
pleda pentru un meci de „mare luptă". 
Firește, s-a dat o mare luptă, dar nu 
între două echipe, ci între înaintarea 
dezlănțuită a echipei cehoslovace, joi 
în mare vervă, și apărarea neputin
cioasă a canadienilor, silită să pri
mească nu mai puțin de 8 goluri. După 
ce au cîștigat primele reprize cu 1—0 
și 2—0, hocheiștii cehoslovaci și-au 
impus și mai mult jocul în ultima

lonka și Sevcik (2). în alt med kin și Firsov pentru U.R.S.S. și Coppo 
desfășurat joi echipa U.R.S.S. a dis- și Johnsson pentru selecționata S.U.A. 
pus cu 9—2 (2—0, 5—0, 2—2), de re- întâlnirea dintre echipele Suediei și

Iată programul de azi și de mîine din grupa A: sîmbătă: Canada—
Suedia, U.R.S.S.—Cehoslovacia, R.D.G.—Finlanda ; duminică : S.U.A.—Nor
vegia. Cehoslovacia—Suedia, Canada-—U.R.S.S.

Redăm mai jos rezultatele înregistrate
candidează la primele locuri

U.R.S.S.—Canada
Suedia—Cehoslovacia
U.R.S.S.—Cehoslovacia
Suedia—Canada

prezentativa S.U.A.. după un

în

joc

grupa

1959

1—3
1—4
4—3
0—5

în 
care hocheiștii sovietici au dominat în 
majoritatea timpului. Unul din cei mai 

__r__ T. ____  ___  ___ ... _____ buni jucători de pe gheață a fost Lok- 
parte a meciului, înscriind alte 5 go--tev, autor a trei din golurile echipei 
luri. Au înscris pentru cehi Jirik, Jiri, U.R.S.S. Au mai înscris: Almetov, Ia- 
Holik, Nedomansky, Tykal, Capla, Go- kușev, Alexandrov, B. Maiorov, Kuz-

Scrisoare din Belgrad

întrecerea maeștrilor mingii de celuloid 
este așteptată cu mult interes

A:
în ultimii ani între echipele

1960 1961 1963

care

1964

Dinamo București sc pregâteșt

5—7
1—3
8—5
5-6

1— 5
2— 5
4—6
1—6

3—2
8—3
7—5
1—3

s-a încheiat eu scorul deNorvegiei
10—0 (1—0, 6—0, 3—0) în favoarea 
hocheiștilor suedezi.

După desfășurarea
‘ ’ A

pentru turneul
Peste cîteva zile, jucătorii echipei 

noastre campioane la polo pe apă ur
mează să participe la turneul de la 
Magdeburg din cadrul semifinalelor 
„C.C.E.“ După cum se știe, dinamo
viștii bucureșteni au fost din nou re
partizați în cea mai grea gruDă, alături 
de formațiile cu care s-au întrecut la 
Eskilstuna în luna februarie. Și cînd 
facem această afirmație ne bazăm pe 
faptul că dacă la Magdeburg toate 
cele patru formații (Dozsa Szolnok, 
Dynamo Magdeburg, N.C.A.C. Mosco
va și Dinamo București) candidează 
cu șanse de calificare, la Genova, în 
schimb, Partizan Belgrad și Recco Ge
nova nu vor avea de întîmpinat o re
zistență prea mare din partea campioa
nelor Spaniei și R.F. Germane.

de ia riagdcDur
un motiv în plus care a det 

în tabăra bucureștenilor o ats

clasamentul grupei
jocurilor de joi, 
arăta astfel: De pe pistele de atletism

Iată 
minat 
ție sporită pentru pregătiri.

In zilele care au mai rămas, ant: 
norul Carol Korcek își va verifica 
tregul lot în cadrul unor meciuri 
care dinamoviștii le vor susține 
compania unor selecționate bucureș 
ne. Miercuri dinamoviștii au avut 
partener de verificare formația Steai 
jocul prestat de campionii noștri fiir 
în general satisfăcător. Pentru turns 
de la Magdeburg, programat între 
și 21 martie, lotul bucureștenilor c 
prinde următorii jucători: C. Frați, 
E. Mureșan, A. Zahan, A. Grințesc 
Și. Kroner, C. Mărculescu, T. Fleșer. 
G. Novac, B. Mihăilescu, G. Blait 
V. Popa, Gh. Zamfirescu și C.

(a. v.)

1. Cehoslovacia
2. U..R.S.S.
3. Canada
4.
5.
6.
7.

5
5
5
5
5
5
5
5

din

5
5
4
3
1
1 
0 
0

0 
0 
0
1
1 
0 
0 
o

0 39: 5 
44:11 
23:11 
25:10 
12:20 
10:30 
10:38 
5:43

0 
1
1
3
4
5
5

în aurind, mai exact la 15 aprilie 
1955, va începe la Ljubljana cel de-al 
28-lea campionat mondial de tenis de 
masă.

Orașul gazdă a „mondialelor" se 
pregătește intens în vederea marelui

bune. Noul ?t modernul hotel „Lev" 
din Ljubljana va fi rezervat în exclu
sivitate oaspeților: sportivi, conducă
tori, observatori ,ziariști, operatori de 
cinema și televiziune.

După ultimele informații furnizate 
de comitetul de organizare a competi
ției, pînă acum au fost înscriși la 
„mondialele" de tenis de masă 513 
concurenți și concurente, conducători 
de echipe și antrenori din 48 de țări. 
De asemenea, și-au anunțat prezența 
la Ljubljana, 132 de ziariști de la 70 
de ziare și reviste din 13 țări. Intere
sant de amintit este și faptul că prin , 
intermediul Euroviziunii și Interviziu- 
nii vor fi transmise cele mai impor
tante meciuri programate in sala de la 
Tivoli.

In ceea ce-i privește pe sportivii iu

Suedia
Finlanda
R. D.G.
S. U.A.

8. Norvegia

Cîteva rezultate
R.F.G.—Polonia 3—3 (0—1
1—1), Elveția—Anglia 7—4

3—1), Ungaria—Austria 
0—0, 4—1).

9
P,
4

4-0,
d-2, 
Poloniei cu
Germană 8
5 p, Austria 
gha 1 p.

Ieri în grupa
Norvegia 5—1 (3-1, 2-0, 0-0).

grupa

10
10

8
7
3
2
0
0

bi
2-1, 

(0—3, 
5—3

Conduce echipa 
p, urmată de R.F. 
Elveția 7 p, Ungaria 

p, Iugoslavia 2 p, An-

A : R. D. Germană —

Sprinterul australian Bob May a sta
bilit la Sydney un nou record al țării 
sale în proba de 100 yarzi, realizînd 
timpul de 9,2. In aceeași probă rezervată 
femeilor, americana Thompson a obți
nut rezultatul de 10,5. Cunoscuta atletă 
australiană Pam Killborn a cîștigat 
ba de 8o m garduri în 10,6.

_ ★
In cadrul unui concurs atletic de 

desfășurat la Leningrad, proba de___
tură în înălțime a revenit lui Viktor 
Bolșov cu 2,10 m. Edvin Ozolin a cîști
gat „suta* în 10,5, Nikolai Karașev a 
aruncat greutatea la 18,03 m. Alte re
zultate : triplu salt : Fedoseev 15,77 m, 
lungime : Barkovskl 7,36 m; 5.000 m : 
Pianîh 14:29,4 ; lungime temei : Tatiana 
Șcelkanova 5,85 m.

★
Zilele trecute, la Melbourne și Geelong, 

atletul australian Ron Clarke a încercat 
de două ori să corecteze recordul mon
dial al probei de 2 mile deținut, cu tim
pul de 8:26,4, de americanul Bob Schul. 
Tentativele sale n-au fost încununate 
de succes. El a obținut timpul de 8:40,6 
șl, respectiv, 8:34,0.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘA
pro-

sală, 
sări-

DE LA BELGRAD
BELGRAD, (Agerpres). — în runt 

a 3-a a turneului internațional femin 
de șah de la Belgrad, Elisabeta Pol 
hroniade (R.P.R.) a obținut victor 
în partida cu iugoslava Vujanovii 
Margareta Teodorescu (R.P.R.) a rj. 
mizat cu olandeza Hemskerk. în run< 
a 4-a, Margareta Teodorescu și Er 

t remiz 
Ljiljj 
într

sabeta Polihroniade au făcut 
Clasament: 1-2 Stadler și 

cîte 2'/, puncte și o partidă 
ruptă; 3-4 K. Jovanovici și E. Polihr 
niade 2!/2 puncte; 5. Hemskerk 2 (1 
puncte ; 6. M. Teodorescu 2 puncte 
7. Așenova l'/2 (1) puncte; 8. Bik 
1 (3); 9. Pihalici 1 (2); 10. Lazar< 
viei zero puncte (4).

Pregătiri pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal
• ECHIPA U.R.S.S. ÎN IUGOSLAVIA • REPREZENTATIVA R.D.G. A JUCAT CU FIORENTINA SI LAZIO • LOTUL 

FOTBALIȘTILOR MAGHIARI • AZI LA HAMBURG : R.F.G. — ITALIA
In majoritatea țărilor europene au în

ceput pregătirile pentru preliminariile 
campionatului mondial.
K chipa U.R.S.S., care se află de mai
“ mult timp în Iugoslavia, a mai 

susținut un meci la Split, unde a în
tâlnit echipa din prima categorie a 
campionatului iugoslav, Hajduk. Fotba
liștii sovietici au obținut victoria cu 
2—1 (2—1), prin golurile marcate de 
Kazakov și Metreveli, respectiv Po
povici.
| n ultimele săptămîni reprezentativa
■ R. D. Germane a susținut două me

ciuri la Leipzig, în compania unor for
mații fruntașe din campionatul italian: 
Fiorentina și Lazio. în meciul cu Fio
rentina, victoria a revenit echipei R.D.G. 
cu 2—0, prin golurile marcate de Kor-

ner. De remarcat că Fiorentina a ali
niat o echipă completă, cu Hamrin, 
Orlando, Casteletti, Morrone, Guarnacci, 
Albertosi etc. R.D.G. a prezentat echi
pa : Weigang — Frassdorf, Walter, 
Geissler, Krampe — Korner, Stocker — 
Vogel, P. Ducke, Erler (Nbldner), R. 
Ducke. Și în al doilea meci, cu Lazio, 
victoria a revenit formației gazdă: 
2—1 (1—1). Pînă la 25 aprilie, cînd 
echipa R. D. Germane va susține pri
mul meci cu Austria din preliminariile 
CJVL, fotbaliștii germani vor mai juca 
numeroase partide în compania unor e- 
chipe de peste hotare: cehoslovace, 
maghiare și poloneze. După întoarcerea 
echipei R. D. Germane din turneul în
treprins în America de Sud, singura 
înfrângere a suferit-o din partea echipei

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
C.S.M. CLUJ — LOKOMOTIV 

LEIPZIG ÎN FINALA „C.C.E." LA 
TENIS DE MASĂ

Trei dintre cei mai buni jucători iugoslavi: de la stingă la dreapta: Hrbud, 
Vecko, Markovic și antrenorul Harangozo

eveniment sportiv. Nu peste mult timp 
va fi gata sala de sport din cartierul 
Tivoli, ou o capacitate de 12 000 de 
locuri, în care meciurile se vor desfă
șura concomitent la 8 mese. In afară 
de aceasta, organizatorii au prevăzut 
și amenajat și o altă sală, cu 6 mese, 
în care se vor „încălzi" concurența.

Există toate condițiile ca al 28-lea 
campionat mondial de tenis de masă 
să fie unul dintre cele mai reușite, de
oarece organizatorii s-au pregătit în
delung să satisfacă toate cerințele ju
cătorilor, reprezentanților presei și te
leviziunii, astfel îneît aceștia să-și des
fășoare activitatea în cele mai bune 
condiții și cu ajutorul celei mai mo
derne tehnici.

Toate întîlnirile din cadrul campio
natului mondial se vor desfășura pe 
mese „Stiga", de producție suedeză, 
considerate pînă acum drept cele mai

goslavi, zilele trecute au fost alcătuite 
loturile definitive atît la bărbați cit și 
la femei. Borivoie Popovici, selecționer 
unic al echipei masculine, a trecut pe 
lista sa următorii candidați: Vojislav 
Markovic, Istvan Korpa, Edvard Vecko, 
Dragutin Surbek, Zelko Hrbud. La fe
mei se contează pe următoarele con
curente: Țirila Pirk, Tatiana lecmenița, 
Rujița Anici.

In cadrul pregătirilor pentru „mon
diale", sportivii iugoslavi au evoluat la 
campionatele internaționale ale R.F.G. și 
Angliei, iar spre sfîrșitul lunii martie 
vor participa la campionatele interne.

După aceste concursuri se vor stabili 
echipele definitive, care se vor pregăti 
în comun, în Slovenia, pînă la înce
putul campionatului mondial.

VLAST1MIR IGNATOVICI 
corespondentul ziarului 

„Sportul popular"

în a doua semifinală a „C.C.E." la 
tenis de masă masculin, Lokomotiv 
Leipzig a învins cu 5—2 pe GSTK Za
greb, calificîndu-se pentru finala com
petiției, alături de C.S.M. Cluj. Cel 
mai bun jucător a fost Viebig, campio
nul R.D.G. Iată rezultatele înregistrate: 
Viebig — Uzorinak 2—1, Viebig — 
FIrbud 2—0, Lauk — Hrbud 0—2, 
Lemke (L) — Stencl 2—0, Lemke — 
Uzorinak 2—1, Lauk — Stencl 1—2, 
Lemke — Hrbud 2—1.

• In primul meci al finalei „C.C.E." 
la baschet (f) : T.T.T. Riga — Slavia 
Sofia 49—31 (15—20). Returul va
avea loc la Sofia. In semifinalele com
petiției similare rezervate echipelor 
masculine s-au înregistrat rezultatele: 
Real Madrid — O.F.K. Beograd 84—61 
(43—32) ; Ignis Varese (Italia) — 
Ț.S.K.A. Moscova 57—58 ( 26—31).
LA 11 APRILIE: REUNIUNEA COMI

TETULUI EXECUTIV AL C.I.O.
Comitetul executiv al C.I.O. se va în

truni la 11 aprilie la Lausanne pentru 
a asculta dările de seamă cu privire

la pregătirile pentru J.O. din 1968, de 
la Ciudad de Mexico și Grenoble. Cu 
acest prilej, va avea loc o ședință de 
lucru a C.I.O. cu delegații a 26 de 
federații sportive internaționale-

• S-a stabilit că ediția campiona
tului mondial de hochei pe gheață din 
1967 să aibă loc în Austria.

TURNEUL DE TENIS DE LA CAIRO

Sferturi de finală: Gulyas
(R.P.U.) — Mulligan (Australia) 6—2, 
7—5; Gasiorek (R. P. Polonă) — 
Mike Sangster (Anglia), prin aban
don ; Fletcher (Australia) — Couder 
(Spania) 4—6, 7—5, 7—5; Knight 
(Anglia) — Mohamed Aii (R.A.U) 
6—2, 6—0.6—2,

• Prima ediție a raliului automobi
listic „Iarna rusească" a fost câștigată 
de echipajul finlandez Eino Ruali — 
Veiko Junkilainen pe o mașină „Vol- 
vo“. de fabricație suedeză.

• In „C.C.E." la volei (f) — sfer
turi de finală: A. S. Lyon — Levski 
Sofia O—?1 (6, 3, 2).

1

de club Legia Varșovia (2—0 la Be: 
lin !).
C elecționerul unic al reprezentative 
* Ungariei, Lajos Baroti, a anunța 

joi lotul care va intra în pregătire. 1 
lotul actual au fost selecționați 17 jti 
cători, printre care portarii Gelei r 
Varga, fundașii Matrai, Sipos, Saros 
mijlocașii Nogradi și Szepesi, în; 
intașii Bene, Gorocs, Katona ș.a. Di! 
lot nu fac parte jucătorii echipei Fe 
rencvaros și Gdry Vhsas, care urme? 
ză să susțină noi jocuri în competiții, 
oficiale din Europa. Lajos Baroti a a 
nunțat că în actualul lot nu și-au gă 
sit loc Tichy și Nagy (pentru indolen 
ța dovedită la antrenamente, dar ca' 
după o muncă intensă, ei au posibilita 
tea să revină în lot), Albert (care-; 
face stagiul militar) și Szentmihaf;’ 
(deocamdată în curs de transfer, de 1 
un club la altul).

Campionatul maghiar (ediția 1965 
începe azi. în fiecare săptămînă, d 
luni și pînă miercuri, lotul se antre 
nează în comun, după care — pîn. 
duminică — jucătorii revin la cluburi! 
lor.

★ ■»

Tot în cadrul pregătirilor pentru pre 
liminariile C.M., azi, la Hamburg, st 
dispută meciul dintre reprezentative! 
R. F. Germane și Italiei.

Miercuri, la Cardiff, în preliminariii 
C.M. se întîlnesc echipele Țării Galilo 
și Greciei (grupa a Vil-a) — în tur 
2—0 pentru Grecia — iar la Teguci 
galpa. Honduras va întîlni reprezentati 
va S.U.A. (grupa a 13-a — subgru 
pa G).

BOTVINNIK S-A RETRAS

DIN „TURNEUL CELOR OP>
Din Moscova se face cunoscut că 

Mihail Botvinnik s-a retras din tur-, 
neul pentru campionatul mondial la 
care participă opt mari maeștri. în 
locul lui, potrivit regulamentului 
F.I-D.E., va lua parte marele maestru 
sovietic Efim Gheller.
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