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— tie o ședință de referate cu
tema ; Concepții noi în pregă- țs 
tlrea sportivă de performan- £ 
ță“, Referatele vor fi susținute g; 
de tovarășii : Vasile Popescu 
(antrenor) șl dr. Octavian Po- 
pescu.

Ședința va avea loc la sediul Js 
Consiliului General al UCFS g; 
în str. Vasile Conta nr. 16, in- $ 
cepînd de la ora 9,00 în sala Ș; 
de la etajul 8.

Sînt invitați să participe ț? 
profesori de educație fizică, 
antrenori, activiști și medici g 
sportivi. - $

• UN ANTRENOR ROMÎN | 
ÎN MEXIC

Actualitatea sportivă
• DUMINICĂ DIN NOU 

CUPLAI FOTBALISTIC 
ÎN’ CAPITALA

Meciurile Dinamo București 
—U.T.A. și Rapid—Dinamo Pi
tești din etapa a n-a a retu
rului campionatului categoriei 
A.» se vor disputa în program 
cuplat pe stadionul „23 Au- 

' gust4*.

• CICLIȘTI CEHOSLOVACI 
EVOLUEAZĂ ÎN TARA 

NOASTRĂ '

de antrenorul Menhart fac 
parte, printre alții, Jan Smo- 
lik. — cîștigătorul celei de a 
17-a ediții a „Cursei Păcii", 
Volf, Schejbal, Laczo.

• TURNEELE DE SELECȚIE 
Â BOXERILOR CONTINUA...

FOTBAL: Cîteva însemnări după prima etapă a returului
Puține retururi de campionat 

au fost așteptate cu un interes 
atît de mare. Dovadă ? Sta
dioanele pline duminică, cum 
nu au mai fost de mult. Cauza? 
Mai bine zis cauzele : dragos
tea de care se bucură fotbalul 
la noi, ca pretutindeni și, de- 
rivînd din aceasta, dorința ma
selor de iubitori ai sportului 
de a vedea ce au înțeles fe
derația, cluburile, antrenorii și 
fotbaliștii din criticile îndrep
tățite ce li s-au făcut după 
sezonul trecut și, ca atare, cum 
își îndeplinesc angajamentele 
privind redresarea fotbalului. 
În plus, actoalu’l sezon de fot
bal este deosebit de impor
tant, datorită participării noas
tre la preliminariile campiona
tului mondial, într-o grupă de
osebit de outernică, ceea 
pretinde o pregătire de o 
litate ridicată.

La această oră cititorii 
rului nostru — spectatori, 
tiviști sportivi, antrenori
fotbaliști — cunosc din cele ce 
au văzut (sau au făcut) la 
meci, sau din cele citite ieri, 
cam cum s-a desfășurat etapa 
inaugurală a returului de 
fotbal.

Întrebarea la care am căutat 
răspuns duminică — „Se mun
cește cu toată hotărîrea și se
riozitatea pentru ridicarea ca
lității fotbalului ?" — a primit 
în jocurile primei etape un răs
puns favorabil numai în parte.

Ce a fost pozitiv în etapa 
de ieri ? Evoluțiile echipelor au 
evidențiat o bună pregătire fi
zică, multă poftă de joc, o evi
dentă notă de sportivitate pe 
teren (cu excepția meciului de 
la lași), ceea ce dovedește 
atenția de care s-au bucurat 
aceste capitole de pregătirea 
în perioada de iarnă din oar- 
tea conducerilor cluburilor, 
secțiilor și a antrenorilor, 
asemenea, s-au remorcat 
bitrajele bune, cu accent 
cursivitatea jocului.

Deocamdată. însă, doar
am putut nota la pozitiv.

ea
ca-

zia-
ac-
sau

: Sîmbătă seara a sosit în Ca-
: pitată lotul de ciclism al R.S. 
■ Cehoslovace. Cicliștii oaspeți 
1 vor lua parte la 4 concursuri 
: de fond organizate pe șoselele 
: din împrejurimile orașului 
ț Constanța. Din lotul condus
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In zilele de 17, 18 și 20 mar
tie, în orașele Galați și Reșița 
continuă turneele de selecție 
pe categorii de greutate pen
tru boxerii noștri fruntași. 
La Galați se vor întrece parti- 
cipanții din categoriile semi- 
ușoară și semimijlocie. La Re
șița vor evolua „penele" și 
„ușorii**.

• ȘEDINȚA DE REFERATE

Consiliul științific al UCFS 
organizează miercuri 17 mar-

Răspunzînd invitației făcute 
de Comitetul olimpic mexican, 
antrenorul de volei romîn Ga
briel Cherebețiu pleacă astăzi 
la Mexico City. Conform în
țelegerii, Gabriel Cherebețiu 
va conduce timp de un an 
antrenamentele echipelor na
ționale ale Mexicului, care 
și-au început pregătirile în 
vederea participării Ia viitoa
rea ediție a Jocurilor Olim
pice de vară.

AOSTRt/ Qg rezu]jB|g ajj otyjnut 
în concursurile Insignei de polisportiv ? 
.Prin cîteva școli din orașul Bacău duit să tragem concluzia că 

ansamblu s-a muncit bine șiI Alături de campionatele re- 
\ publicane școlare, concursu- I““ rile pentru cucerirea Insig

nei de polisportiv reprezintă 
o activitate mult îndrăgită 
de către elevi. Fiind ușor 
de organizat — în genere 
ele nu necesită „condiții 
speciale" — aceste con
cursuri se află înscrise în a- 
genda tuturor 
sportive școlare.

„Ce rezultate 
în concursurile 
polisportiv ?“ Iată tema cu 
care am întreprins raidul 
tru prin cîteva școli din 
șui Bacău...

Prima... haltă — Școala 
die nr. 1. în toate ocaziile, 
pre asociația sportivă a acestei 
școli auzisem numai cuvinte de 
audă. • ;te-4

— Pînă acum J50 de elevi 
S(-au trecut ma'jUritatea norme
lor, ne-a relatat unul din pro
fesorii de la catedra de specia
litate. Cifra poate să pară ne
glijabilă, la prima vedere. Tre
buie să țineți seama că din

asociațiilor

ați obținut 
Insignei de

nos- 
ora-

me- 
des-

toamnă 
paralel, 
pionatelor școlare. Acum, însă, 
o dată cu venirea vacanței de 
primăvară, concursurile pentru 
Insignă vor fi la ordinea zilei...

Școala medie nr. 4. Profesorii 
de educație fizică, Silvia Cum- 
pănașu, Elena Urzică, Elvira 
Popa și I. Mihăescu au reușit să 
organizeze în cadrul asociației 
sportive o temeinică activitate 
extrașcolară. în cadrul acesteia, 
concursurile Insignei de poli
sportiv ocupă un Ioc major. Do
vada — mai bine de jumătate 
din elevi (450) sînt cuprinși în 
această acțiune.

Școala medie nr. 2 se situea
ză printre cele mai bine dotate 
în ceea ce privește sportul. Are 
sală de gimnastică, spațiu sufi
cient pentru desfășurarea unei 
activități extrascolare susținute, 
material și echipament cores
punzător. în atari condiții nu 
ne-a mai surprins faptul că în 
concursurile Insignei se află pre- 
zenți aproape 400 de elevi și 
eleve.

Ce am găsit aici ne-a îngă-

am avut 
fi prima

de organizat, 
etapă a carn

în 
------------- în 

direcția acestei acțiuni. Profe
sorii de educație fizică și-au îm
părțit elevii pe „ateliere" — de 
gimnastică, atletism etc. — după 
specialitatea fiecăruia. Este o

De 
ar
pe

atît
(Continuate in pag. a 2-a)

Campionatele republicane de cros
Duminică dimineața, peste 500 de alergători de fond și-au dis
putat titlurile, individuale și pe echipe, de campioni republicani 
la cras. Întrecerile au evidențiat frumusețea acestui gen de 
alergări și au prilejuit importante concluzii privind pregătirea 
finaliștllor. In imagine: aspect din proba juniorilor.
Citiți în pag. a IV-a comentariile noastre după finalele de 

duminică

Miine, optimile de finală 
ale „Cupei R.P.R.“

Mîine, la Constanța, Galați, 
Brașov, Rm. Vîlcea, Sibiu, Cluj, 
București și Cîmpina se dispută 
optimile de finală ale „Cupei 
R.P. Romîne" la fotbal. Spre 
deosebire de alte ediții ale com
petiției, de data asta optimile și 
le vor disputa numai echipe de 
categorie A și B, proporția fiind 
în favoarea echipelor din 
goria A.

CONSTANTA : Dinamo
GALAȚI : Steaua — C.S.M.S. 
BRAȘOV : Farul — Știința Cluj 
RM. VÎLCEA : Minerul Lupeni — Progresul București 
SIBIU : Metalul Tîrgoviște — U.T.A.
CLUJ : A.S.A. Tg. Mures — Minerul Baia Mare 
BUCUREȘTI : C.’F.R. Roșiori - “ ’ ’
CTMPINA: Dinamo Pitești —

F. R. Fotbal ne-a comunicat 
că toate meciurile vor începe la 
ora 15,30 pentru a lăsa timp 
eventualelor prelungiri.

Conform regulamentului, în 
sferturile de finală, în caz de 
egalitate și după 120 de minute, 
se califică echipa de categorie

săSorțiii au făcut ca optimile 
programeze cîteva partide oare 
an o tradiție bogată și cărți de 
vizită dintre cele mai frumoase. 
Este vorba în special de meciu
rile care se vor disputa ia Galați 
și Constanța, unde se întîlnesc 
Steaua cu C.S.M.S. Iași și, res
pectiv, Dinamo București cu 
Petrolul. Dar iată programul 
complet:

București — Petrolul

cate-

Rapid
Steagul roșu

inferioară în cazul cînd 
cu una din categorie superioară, 
iar între echipe de aceeași ca
tegorie se califică cea mai tînără.

Meciul din București se dis
pută miercuri pe stadionul Ciu
lești.

joacă

Înaintașii Minerului nu ni- -4 
meresc spațiul porții 1 Pri- I 
vjți-l pe Czako (nr. 11), la + 
numai 3 m de poartă cum Ț 
trage... afară. (Fază surprinsă 4 
în minutul 9 la meciul Pro- T 
greșul București — Minerul > 
Baia Mare).

Ținem, desigur,Ținem, desigur, seamă că 
după o pauză de aproape trei 
luni, primul contact cr’ 
între echipe, ca și prima 
luție în fafa publicului 
ențează Înîr-o oarecare 
sură desfășurarea jocului, 
or fi să nu se întîmple 
dor...

Vrem, însă, să atragem 
Jia asupra unor lipsuri

aten- 
care

MIRCEA COSTEA 
CRISTIAN MANTU

(Continuare în pag. a 5-a)

CITIȚI In pagina a iii-a
ANCHETA NOASTRĂ

„CUM SĂ LUPTĂM
ÎMPOTRIVA EMOȚIEI?..."
PRIMELE... RĂSPUN

SURI :

Mărturisirea unei emotive
de LIA MANOLIU 

maestră emerită a sportului 

,,DTCA10CUL“ MEU...
de ION TRIPȘA 

maestru emerit al sportului

INSTANTANEE

LA SFIRȘIT DE SET...
Sala de sport a școlii era ar

hiplină. Două galerii așteptau 
gata parcă „de atac" fluierul 
arbitrului. In sjîrșit, pe teren, 
și-au făcut apariția cele două 
echipe. Ultimele formalități de 
rigoare și... partida de volei 
dintre reprezentativa anului 111 
— instalații — și cea a „izolato
rilor" a început sub semnul unei 
pasionante dispute. Galeriile au 
intrat în plină confruntare, din
colo de spaliere și băncile așe
zate cap la cap de-a lungul și 
de-a latul terenului.

Jucătorii de la „instalații", in
ventivi. au apărut pe teren pur- 
tind pe maiouri ecusoane execu
tate în atelierele proprii.

Lingă mine, pe banca rezer
velor, un suporter înfocat se 

umfla în pene cînd „colegii lui 
de an" realizau punct după punct.

— Nu se lasă pictorul nostru. 
Artiștii sînt ambițioși. Trage 

pictore ! Așa I Extraordinar!...

Eojgjfe Ib. Roibtț

L-am întrerupt, întrebîndu-l 
cine-i pictorul. M-a privit cu 
reproș, într-o fracțiune de secun
dă, pentru ca imediat să mi se 
adreseze exuberant :

— Pictorul anului 
lății este Gheorghe Turbatu, cel 
mai silitor elev din . ‘ ~ ’
pitanul echipei de volei. E un 
element de nădejde. In fond, să 
știți, că la noi fruntașii la în
vățătură se identifică cu sporti
vii cei mai buni. Ca el mai pot 
fi dați de exemplu Ion Vașcan, 
Bratu Avram și mulți alții. Scu- 
zați-ma...

Profit de terminarea ultimului 
set și solicit profesorului de edu
cație fizică, Florică Andruță ex
plicații în plus despre activitatea 
sportivă desfășurată de elevii 
Grupului școlar de construcții :

— Asociația numără peste 909 
de membri ai UCFS. Mulți din
tre aceștia sînt purtători ai In
signei de polisportiv O afluență 
mare cunoaște voleiul. Succese 
meritorii am obținut însă și cu 
secțiile de handbal, baschet, at
letism, gimnastică, tenis de masă, 
tir și șah. In anul care a trecut, 
echipa de tenis de masă a pro
movat în categoria oraș. Elevii 
Efta Ruja, Florin Dosei, Iosif 
Barta și Paul Alexe sînt fruntași 
la învățătură și principalii ani
matori ai spori ului din școală. 
Catedra de educație fizică caută 
in permanență să organizeze nu
meroase concursuri. sistem- 
turneu, pentru a da astfel posi
bilitate elevilor să fie angrenați 
intr-o activitate sportivă conti
nuă. Profesorii de educație fizi
că loan Popa și Gheorghe Be- 
dereag au partea lor de contri
buție la reușita întrecerilor și 
a competițiilor în care echipele 
noastre reprezintă Grupul șco- 
Iar de construcții.

...Dili nou, fluierul arbitrului 
a intrat în funcțiune. Pe teren, 
„mecanica utilaje" șt „operatorii* 
au început încălzirea. Galeriile aii 
căpătat altă înfățișare. A reavă- 
rut și suporterul de lingă mine 
care, satisfăcut, conchide :

— Nu rezistă nici o formație 
tn fața noastră ! Vă rog să no- 
tați : vrem să ciștigăm campion 
natul asociației.

i F. GHEORGHIU

III — insta-

clasă ei că-



EHI Spartachiada de iarnă a tineretului

ÎN ÎNTREAGA TARĂ, NUMEROASE CONCURSURI
CU SUTE DE

Deși ne aflăm la jumătatea lunii 
martie, sezonul de schi este departe 
de a se încheia. Datorită cantității 
masive de zăpadă existentă încă în 
munții noștri, comisiile regionale și 
raionale, cluburile și asociațiile sporti
ve organizează săptămînă de săptămî- 
nă întreceri în care sînt angrenați sute 
de schiori. In rîndurile de mai jos pu
blicăm relatările corespondenților noș
tri asupra unor concursuri disputate în 
ultima vreme.

APROAPE 100 DE SCHIORI au 
participat la o întrecere cu caracter 
regional desfășurată în parcul Cozla 
din Piatra Neamț. Cîștigătorii probe
lor : slalom uriaș seniori: Petre Ter- 
bescu (S.S.E. P. Neamț), juniori: Paul 
Chiribuță (S.S.E- P. Neamț), slalom 
•pecial seniori: Petre Brinzei (S.S.E. 
P. Neamț), juniori: Dan Nacu (S.S.E. 
P. Neamț), fond 10 km seniori: Alex. 
Savu (Celuloza P. Neamț), 5 km se
nioare: Maria Olain (Cimentul Bicaz), 
5 km juniori : Ovidiu Toc (S-S.E. P. 
Neamț), 3 km junioare: Maria Șchiopu 
(Școala medie Bicaz). (C. NEMȚEA- 
NU).

TRADIȚIONALUL CONCURS „CU
PA DRUMARILOR", disputat în Bu- 
cegi, s-a bucurat de participarea a 206 
schiori reprezentînd 13 asociații spor
tive bucureștene. întrecerile au desem
nat următorii câștigători: slalom uriaș 
băieți: V. Ionescu (IP.A.), fete: Pușa 
Comănescu (I.P.A.), slalom special 
băieții Alex. Popescu (Proiectantul), 
fete: Ștefania Atanasiu (Proiectantul), 
combinata băieți: Alex- Popescu, fete: 
Ștefania Atanasiu. Cursele rezervate 
începătorilor au fost oîștigate de Alin 
Bărbulescu (I.S.P.E.) și Sflvia Pușca- 
șu (I.P.A.). Primul loc în clasamentul 
pe echipe a revenit schiorilor de la 
A. S. Proiectantul, urmați de cei de la 
IjP-A., I.S.P.E. și IP.B. (L. CUTCU- 
DACHE).

CONCURSURILE DE PROBE ALPINE Șl DE SĂRITURI 
DIN POIANA BRAȘOV

A Vl-a ediție a „Cupei Poiana" la 
probe alpine s-a desfășurat sîmbătăși 
duminică pe pîrtiiile Postăvarului și 
s-a bucurat de un frumos succes. 
Schiorii au realizat spectacole apreciate 
de numerosul public aflat în Kant
zer și pe Sulinar. Rezultate: slalom 
Special seniori (în Kantzer): 1. N. Io- 
vică (Steagul roșu Brașov) 71,2; 2. 
M. Bucur (Carpați Sinaia) 71,8; 3. 
Gh. Bălan (A.S. Armata Brașov) 73,0;
4. I. Zangor (A.S.A.) 73,2; 5.’ H. Han- 
nich (Dinamo) 76,0; 6. Gh. Cristolo- 
veanu (St. roșu) 76,1; juniori: 1. V. 
Brenci (St. roșu) 73,1; 2. D. Mun- 
teanu (St. roșu) 73,2; 3. Gh. Vulpe 
(S.S.E. Sinaia) 76,5; senioare: 1. Edith 
Șuteu (A.SA.) 86,4; junioare: 1. Mi- 
haela Casapu (Dinamo) 80,0; 2. Liana 
Blebea (A.S.A.) 80,8; 3. Elena Nea- 
goe (SJS.E. Sinaia) 88,0; coborîre 
seniori (pe Sulinar): 1. Gh. Bălan 
1:25,1; 2, I. Zangor 1:26,6; 3—4. H. 
Hanniilch și V. Șuteu (Dinamo) 1:27,1;
5. C. Bălan (A.S.A.) 1.27,5; 6. B.

G. GRUIA șl V. SECAREANU 
coresp.

C. I. L Blaj—din nou la ordinea zilei...sa vă spunem o... poveste care a 
fost și încă mai este. Anul trecut, iubi
torii fotbalului din țara noastră au ră
mas uimiți de o surpriză nemaiîntîlni- 
tă: Petrolul Ploiești, deținătoarea „Cu
pei R.P.R.“ fusese scoasă din compe
tiție în „șaisprezecimi" de o formație 
necunoscută : C.I.L. Blaj, din campio
natul raionului Mediaș. Evenimentul 
a fost comentat pe larg. Cum era și 
firesc, cei de la Combinatul de indus
trializare a lemnului din Blaj erau fe
riciți. Băieții lor reușiseră o perfor
manță care nu-i la îndemîna oricui. 
Seri la rînd, restaurantul central din 
Blaj a fost arhiplin. Suporteri și fotba
liști sărbătoreau deopotrivă marea vic
torie. Cel care marcase golul de pomi
nă, Moșneag, avea rezervat la fiecare 
masă locul de cinste. A mai primit, nu 
se știe de la cine și o recompensă de... 
100 de sticle de bere și alte produse... 
similare. Firește, o asemenea cantitate 
nu putea fi băută de un singur om. 
l-au ajutat și colegii de echipă, în pri
mul rînd cel care i-a... pasat mingea, 
cel care a inițiat acțiunea de atac din 
care s-a marcat, mijlocașul care era 
pistonul între atac și apărare etc... etc. 
Amatorii de fotbal din țară nu știau 
Îrrea multe lucruri despre fotbaliștii de 
a Blaj. Așteptau cu interes etapa ur

mătoare a Cupei. Cînd s-a tras la sorți, 
pentru optimile de finală, fotbaliștii de 
la C.I.L. au „căzut" cu Steaua. De «so «p nu fim drepți și t-o spunem că

PARTICIPANT
SCHIORII DE LA S.S.E. SINAIA, 

S.S.E. BRAȘOV ȘI S.S.E. PREDEAL 
s-au întrecut la Predeal într-un con
curs cu 78 de participanți. Cîștigătorii 
probelor: slalom uriaș juniori 1: Șt. 
Manea (S.S.E. Predeal), juniori II : 
V- Crețoi (S.S.E. Brașov), junioare I: 
Florica Megianus (S.S.E. Sinaia), ju
nioare II: Elena Donea (S.S.E. Sina- 
ia). (prof. DEDU MATEI).

„CUPA CHEILE TURZII" organi
zată de comisia de schi a raionului 
Turda s-a bucurat de participarea a 
peste 60 de concurenți. Cîștigătorii pro
belor: slalom special seniori: V. Oni- 
țiu (Gloria), senioare: Viorica Onițiu 
(Voința), juniori: Dorin Pusta (Glo
ria), slalom uriaș seniori: Alex. Gecse 
(Știința), juniori: D- Pusta, fond se
niori: Iosif Pataki (Arieșul), juniori: 
Florian Savu (Gloria). Cupa a fost 
cîstigată de A. S. Gloria Turda. (I. 
PÂTAKI).

„CONCURSUL VETERANILOR", or
ganizat pentru foștii schiori din Bra
șov, s-a bucurat de un deosebit suc
ces. Concursul a constat dintr-o probă 
combinată (slalom uriaș și coborîre) 
din Kantzer pînă de-asupra „zidului", 
pe patru categorii de vîrstă.. Cîștigă
torii probelor: cat. I: St. Stoichiț; cat. 
a Il-a: I- Bîrsan: cat. a IlI-a: P. Dobri; 
cat. a IV-a ; Vasile Bidu. (prof. G. DIA- 
CONESCU).

PE PIRTIA CURMĂTURĂ STREZII 
din apropierea comunei Rășinari, co
misia de specialitate de pe lîngă C.S.M. 
Sibiu a organizat un frumos concurs 
la oare au luat parte peste 90 de schi
ori. Cîștigătorii probelor: slalom spe
cial, seniori avansați: H. Spech (Vo
ința Sibiu), senioare: Mioara Opriș 
(Voința), juniori: H- Weprich (înain
te), junioare: Z. Safarezic (Indepen
dența); seniori începători: D. Georges
cu (Progresul Automecanica). (I. IO
NESCU și GH. TOPIRCEANU).

Ha.idu (Dinamo) 1:28,9; juniori Ii 1. 
D. Munteanu 1:29,2; 2. V. Brenci 
1:33,2; 3. Gh. Vulpe 1:34,3; juniori 
II: 1. G. Văideanu (S.S.E. Brașov) 
1:04,1; 2. N. Crețoiu (Dinamo) 1:04,7;
3. Gh. Șofron (Dinamo) 1:05,7; se
nioare: 1. Edith Șuteu 1:06,5; ju
nioare I: 1. Constanța Măzgăreanu 
(Luceafărul) 1:02,0; 2. Liana Blebea, 
1:02,9; 3. Gizela Mores (St. roșu) 
1:05,5; junioare II: I. Georgeta Băncilâ 
(S.S.E. Brașov) 1:46,2; 2. Dorina Mun
teanu (S.S.E. Brașov) 1:54,0; 3. A- 
driana Furnică (S.S.E. Brașov) 2:21,8.

Duminică s-a desfășurat la Poiana 
Brașov și „Cupa F.R.S.B." la sărituri. 
Rezultatele: 1. Șt. Buretea (Tractorul) 
230,55 p (53,5 m—52,5 m); 2. FI. 
Voinea (Dinamo) 221,85 p; 3. A. Bo- 
deanu (Dinamo) 208,25 p; 4. E. Kiss 
(Tractorul) 204,09 p; 5. I. Alexe (Di
namo) 204,02 n; 6. I. Ciucudeanu 
(Dinamo) 203,04 p.

chiar și experimentalii jucători de la 
Steaua o cam băgaseră pe mânecă... 
Nu e glumă să ai de-a face cu învingă
torii Petrolului I Intîlnirea n-a avut 
însă istoric și s-a încheiat cu un scor 
astronomic (12—0) pentru Steaua. Deh, 
băieții erau obosiți după atîta chef, 
neantrenați și au crezut că dacă le-a 
„mers" cu Petrolul, mai „păcălesc" și 
pe alții. După meciul cu Steaua s-au 

-

^PEDEAPSA
întors amătîți la restaurant și au băut. 
De data aceasta de necaz.

Să nu credeți cumva că băieții, du
pă această înfrîngere, au intrat în diz
grația consiliului asociației sportive 
C.I.L. Ba dimpotrivă. Erau încurajați. 
„Lăsați, copii, cîștigăm la „raion". La 
toamnă intrăm în „regiune" și mîine- 
poimîine ne vedem în „C“, de unde 
pînă în campionatul categoriei B e nu
mai un pas".

Partenerele de joc din raion nu s-au 
intimidat însă de faima C.I.L.-ului. Ba 
i-ațț ars și cițeva bătăi zdravene, așa

întrecerea schiorilor din Bușteni

In urmă cu câtva timp, schiorii buștenari — calificați 
pentru etapa a IlI-a a competiției — s-au întrecut într-un 
reușit concurs. Cursele de fond și coborîre, desfășurate pe 
Valea Albă, au reunit la start 120 de sportivi. Printre cei 
mai buni s-au numărat : I. Mustață, D. Răducanu, N. 
Dragau, Tr. Sîrbu — la fond, Gh. Popa, A. Mușat, I.

Conciu, St. Moldovan, Gh. Ilie, Gabriela Moldoveanu ; 
Mariana Bălan la coborîre.

In fotografii: concurenta Mariana Bălan în timpul cobe 
firii și o vedere panoramică de pe pîrtie.

VICTOR ZBARCEA - corespondent.

Caiaciștii și canoiștii se pregătesc intens pentru „europene"
Cu prilejul Congresului Federației 

Internaționale de caiac-canoe, desfă
șurat la Tokio, țara noastră a primit 
spre organizare ediția 1965 a campio
natelor europene. Campionatele vor 
avea loc pe lacul Snagov (între 13 
și 15 august) și programul lor cu
prinde 16 probe. In plus, se vor dis
puta curse rezervate junioarelor și ju
niorilor înscriși pentru „Criteriul de 
juniori".

Firește, pe lîngă importante măsuri 
organizatorice menite să asigure o 
cît mai bună desfășurare a întreceri
lor, se acordă o atenție deosebită pre
gătirii loturilor care ne vor reprezen
ta la campionatele europene.

Victoriile realizate de sportivii noș
tri pe plan internațional și îndeosebi 
evoluția lor la ultima ediție a campio
natelor mondiale și europene (Jajce 
1963) trebuie confirmate prin noi suc
cese, trebuie menținut prestigiul cuce
rit. Tocmai de aceea, pregătirea lotu
rilor de caiac-canoe pentru ediția din 
acest an a „europenelor" a constituit 
și constituie o preocupare permanentă 
a sportivilor și antrenorilor. In stabi
lirea criteriilor de pregătire un factor 
important l-a constituit analiza pro
fundă — făcută în cadrul colectivului 
de antrenori — a comportării echi
pajelor și sportivilor noștri la compe
tițiile internaționale ale anilor 1963 și 
1964 — ultimul an fiind, prin cerin
țele impuse de programul Jocurilor 
Olimpice, un an în care sportivii au 
făcut o pregătire axată pe probe de
1.000  m. Tn urma acestor analize, au 
fost stabilite sarcinile de bază ale pre
gătirii pentru campionatele din acest 
an :

— «specializarea unor sportivi 
fruntași în probele de 500 m.

— completarea loturilor cu elemen
te dotate pentru probele de fond și 

îneît băieții au rămas tot în „raion" 
pentru sezonul 1964—1965.

Atît i-a trebuit consiliului asociației 
sportive C.I.L. Blaj. S-a făcut foc și 
pară. „Să nu mai aud de fotbaliști —- 
spunea președintele asociației. De 
acum încolo handbal, popice, volei nu
mai fotbal nu /". Dar orice supărare 
din motive de... fotbal ține o zi, două. 
Așa s-a întîmplat și la Blaj. Secreta

rul asociației, Gheorghe Herța, căruia 
nu i-a tihnit mincarea cîteva zile, a 
pus piciorul în prag. „Noi trebuie să 
jucăm în „regiune" — spunea el. Dacă 
am avut ghinion pe teren se va aran
ja problema la masa verde...". Și așa 
au început drumurile fără de sfîrșit la 
Brașov, la comisia regională și la Bucu
rești, la federație. Banii s-au dus pe 
apa sîmbetei și C.I.L.-ul tot în „raion" 
a rămas.

Intre timp, handbaliștii, jucătorii de 
popice de la C.I.L. au făcut progrese 
serioase, deși n-au primit ajutorul con

formarea din timp a echipelor, în spe
cial la caiac

— formarea unui lot de juniori 
cu calități fizice corespunzătoare

— aplicarea celor mai moderne me
tode de pregătire și îmbunătățirea ce
lor experimentate pînă acum.

In ceea ce privește „Criteriul de ju
niori", drumul spre loturile reprezenta
tive este, ca și la seniori, deschis larg 
oricărui caiacist sau canoist care va 
face dovada unor calități corespunză
toare și a unei pregătiri bune.

CuvîntuJ specialistului
Recent, pentru cunoașterea metode

lor de pregătire folosite în alte țări, 
un colectiv alcătuit din doi antrenori 
și un medic a participat la o consfă
tuire organizată de Federația Interna
țională de caiac-canoe la Duisburg. 
De menționat — ca o mărturie a in
teresului pe care specialiștii din toate 
țările îl acordă „europenelor" de la 
București — că la lucrările consfă
tuirii au participat peste 80 de teh
nicieni din 17 țări. Din discuțiile pur
tate pe teme metodice s-a confirmat 
încă o dată adevărul că pregătirea 
specifică trebuie îmbinată permanent 
cu pregătirea fizică multilaterală, pen
tru a avea astfel o garanție a creș
terii neîntrerupte a rezultatelor pe 
apă.

Din punct de vedere tehnic s-a sta
bilit că — la caiac — procedeul folo
sit cu cel mai mare randament este 
acela în care brațul de împingere lu
crează la înălțimea ochilor, asigurînd 
prin aceasta o perpendicularitate ac
centuată a palei padelei în apă, ceea 

siliului, promis solemn în zilele de su
părare... Ba, mai mult, un tînăr entu
ziast din combinat a înființat o echipă 
de rugbi, care spre lauda componen- 
ților ei va juca anul acesta în califi
cări. Handbaliștii i-au întrecut pe fot
baliști și s-au calificat pentru baraj în 
campionatul regional. Cînd delegatul 
echipei de handbal s-a dus la tov. 
Herța să ceară un echipament ca lu
mea și bani de deplasare, care erau 
prevăzuți în bugetul asociației, a fost 
întîmpinat cu... ridicări din umeri.

— N-avem bani l
— Dacă n-aveți, n-aveți — spuneau 

handbaliștii. Ne ducem pe contul nos
tru, că am mai fost și altă dată. Dați-ne 
carnetele de legitimări fără de care nu 
putem să jucăm în baraj.

Dar nici carnete nu erau. Secretarul 
consiliului, prins de treburile echipei 
de fotbal... uitase să înainteze formele 
de legitimare. Handbaliștii, săracii, au 
rămas și ei tot în „raion" dar nu din 
vina lor.

S-ar mai putea spune multe despre 
sporturile vitregite la C.I.L. Soarta 
handbaliștilor au avut-o și atleții și vo
leibaliștii, șahiștii și navomodeliștii. 
Răsfățații consiliului au rămas și pe 
mai departe fotbaliștii, deși nu meri
tau.

Credem că ar fi cazul ca organul 
raional UCFS să se mai uite în scrip
tele asociației sportive C.I.L. Blaj. Nu 
de alta, dar prea mulți bani s-au chel
tuit nejustificat pentru fotbal.

TOMA VASILE — (după o cores
pondență trimisă de DAN VINTILĂ) 

ce face ca viteza de înaintare a atr 
barcațiunii să crească.

In urma analizei comportării ante 
rioare a sportivilor noștri și pe baz 
propriei experiențe ca și a discuțiile^., 
avute cu specialiști străini (ca și dup 
studierea atentă a materialelor apărui! 
în presa de specialitate din diferit, 
țări ale lumii)’ s-a trecut la elabora 
rea unui plan general de pregătire 
lotului nostru, la stabilirea obiective' 
lor pe etapă și la întocmirea planu 
rilor individuale.

La îndeplinirea acestor obiective, co 
lectivul de antrenori primește un spri 
jin substanțial din partea ’ a doi me 
dici specialiști, dr. Octavian Popesc: 
și dr. Suchianu.

Și, în încheiere, o subliniere semn- 
ficativă: absolut toți componenții 'i* 
turilor noastre manifestă multă dorin 
ță de muncă, perseverență, dragoste d< 
a-și rid ica măiestria sportivă pentri 
ca în august, pe apele Snagovului 
caiacul și canoea din țara noastră si 
confirme prestigiul mondial pe cari 
și l-au cucerit în ultimii ani.
RADU HUȚAN și N. NAVASAR1

antrenori emeriți

Ce rezultate ați obținut 
în concursurile 

Insignei de polisportiv?
(Urmare di- pag. 1) 

inițiativă frumoasă menită să ofere pro
fesorilor posibilitatea de a urmări îr 
perspectivă valoarea sportivă a elevi
lor, aptitudinile lor.

O instituție de învățămînt care figu
rează doar de doi ani pe harta orașu
lui — școala medie nr. 4. Timp sufi
cient, totuși, pentru cei doi profesori 
de educație fizică, Despina Petrescu 
și Constantin Smău, de a ieși în evi
dență prin cîteva acțiuni lăudabile.

în ce privește concursurile Insignei 
de polisportiv, asociația sportivă a șco
lii are unele realizări : 200 de elevi 
care și-au trecut toate normele, alți 
150 antrenați în acțiune.

— „Bătălia" principală de antrenare 
a majorității elevilor în concursuri o 
vom da însă în vacanța apropiată. A- 
tunci, dacă ne veți face o vizită...

O invitație indirectă a profesorului 
Smău pe care, se înțelege, am primit-o 
cu plăcere...

★
Patru școli cu peste 3 000 de mem

bri UCFS. Dintre ei, mai bine de ju
mătate s-au prezentat la startul con
cursurilor pentru Insigna de polispor
tiv. Un bilanț care reflectă preocupare 
și, in cele mai multe cazuri, capaci
tate organizatorică.

Ce așteptăm în continuare de la pro
fesorii de educație fizică băcăoani, de 
la cei de la școlile vizitate ca și dc 
la ceilalți ? Să dovedească același 
spirit de inițiativă, să se ajute reci
proc (înțelegînd prin aceasta în spe
cial folosirea în comun a sălilor și 
terenurilor de sport existente), să facă 
un schimb de experiență cît mai larg 
în domeniul activității sportive extra- 
școlare ; și deci și a concursurilor pen
tru Insignă. Toate acestea nu sînt de 
fapt decît atribuțiuni firești, așa că...

TIBERIU STAMA



ANCHETA
NOASTRĂ Cum să luptăm împotriva emoției?... L

HANDBAL

NOUTĂTI
9

Astăzi, în lumea marilor sportivi — ale căror nume sînt înscrise 
de obicei cu majuscule și în prima pagină a ziarelor de specialitate
— problema stării psihice dinaintea startului în competițiile de am
ploare este tratată cu toată seriozitatea. încet-încet, „secretele14 ob
ținerii unor performanțe răsunătoare pe plan mondial au devenit 
cunoscute și alături de metodele noi de pregătire au apărut din ce 
în ce mai des, în ultima vreme, și unele mijloace de învingere a 
emoției. în acest fel s-a dovedit că așa-zisul „calm imperturbabil14 
era, de fapt, doar un artificiu gazetăresc, ca să spunem așa, pentru 
că — în fond — nu a existat, nu există și nici nu va exista vreun 
sportiv care să nu fie emoționat — mai mult sau mai puțin, firește
— înaintea unui mare examen internațional.

Problema nu se rezumă la existența sau inexistența stării emo
ționale, ci la măsura în care un sportiv reușește s-o înfrîngă, s-o 
reducă la minimum posibil sau (sînt și asemenea cazuri) s-o folo
sească tocmai în scopul obținerii unor rezultate cît mai bune.

Deoarece pregătirea psihică a sportivilor nu are mijloace sau 
metode universal valabile — întrucît în acest domeniu un rol covîr- 
șitor îl joacă structura sufletească, educația, particularitățile carac
terului „individului respectiv — redacția noastră — în dorința de a 
ajuta pe tinerii sportivi și chiar pe unii antrenori în rezolvarea 
acestei probleme dificile — s-a adresat unor cunoscuți sportivi frun
tași, antrenori și specialiști rugindu-i să-și spună părerea.

„DECALOGUL» MEU...
în sportul celor mai buni ochitori 

cu arma, ca și în celelalte discipline 
sportive de altfel, emoția joacă un rol 
foarte important. Experiența îmi dă 
dreptul să afirm că de emoție depin
de, în majoritatea cazurilor, obține
rea rezultatelor bune în marile con
cursuri.

Se cunosc sportivi care la antre
namente obțin rezultate valoroase, dar 
care în momentul intrării în concurs 
nu-și mai pot desfășura întreaga gamă 
de deprinderi însușite, iar rezultatul 
realizat este cu mult inferior celui de 
la antrenamente. Și în activitatea mea 
am trăit asemenea momente. Cauza ? 
Emoția !

în timpul concursului emoția poate 
apărea din diferite motive: gîndul 
plăcut al victoriei finale, „miza" con
cursului, perspectiva discuțiilor în pre
sa de specialitate, și — uneori — la
cunele din pregătire care pot deter
mina neîncredere în reușita partici
pării. Cauzele care pot provoca emo
ție sînt multiple. Dar tot atît de nu
meroase sînt și căile și mijloacele 
pentru a lupta împotriva ei.

In cele ce urmează voi recurge la 
două exemple din activitatea mea, pen
tru a ilustra afirmațiile de mai sus.

In 1958 am fost selecționat în echi

pa națională de pistol viteză pentru 
campionatele mondiale de la Mosco
va. Era pentru prima, dată cînd par
ticipam la un concurs internațional 
peste hotare și, totodată, primul cam
pionat mondial la care eram prezent. 
Antrenamentele pe care le-am făcut 
înainte de campionatul mondial m-au 
făcut să ating forma maximă și să 
reușesc cifre destul de mari, fapt care 
m-a împins pe... panta iluziilor; mă 
gîndeam chiar la victorie. In ziua con
cursului, vremea era frumoasă. Eu 
însă eram atît de emoționat, încît 
aveam impresia că este... ceață. To
tul îmi părea ieșit din comun. Orice 
mă enerva. Devenisem un alt om, 
deoarece emoția mă stăpînea cu desă- 
vîrșire. Urmarea: rezultatul obținut 
a fost slab. Nu știusem să-mi înfrîng 
starea emoțională.

După concurs am stat de vorbă cu 
antrenorul P. Ci.șmigiu și am ajuns 
la concluzia că un sportiv, pentru 
a-și putea demonstra întreaga sa mă
iestrie, are nevoie și de o serie de 
alte calități, care se dobîndesc numai 
printr-o muncă intensă, calități care 
sînt în măsură să acționeze eficace 
în momentele de emoție și să nete
zească drumul spre rezultate bune.

Am reflectat mult și în anii care 
au urmat am muncit serios în această 
direcție. Și am ajuns la un rezultat: 
un „decalog", pe care l-am respectat 
cu strictețe:

1. Atingerea formei maxime.
2. Gînairea și concentrarea maxi

mă în momentul de emoție.
3. Eliminarea mișcărilor de prisos, 

care consumă energie nervoasă și fi
zică (coordonarea mișcărilor).

4. Stabilirea unor condiții grele de 
antrenament și efectuarea lor cu ma
ximum de randament.

5. Efectuarea de antrenamente în 
mediu neprielnic (zgomot și timp ne
favorabil).

6. Acordarea unei atenții maxime 
fiecărui concurs.

7. Urmărirea în timpul concursului 
nu a locului în clasament și a re
zultatului final, ci a comiterii de cît 
mai puține greșeli.

8. Stabilirea și respectarea unui 
program strict de viață sportivă-

9. Pregătirea perfectă a materia
lului.

10. Obișnuirea cu rezultate de va
loare la antrenamente.

Aceste 10 puncte pe care mi le-am 
fixat au fost pentru mine un ghid 
permanent și timp de cinci ani, în di
ferite concursuri interne și interna
ționale, am căutat pe cît posibil să-l 
urmez cu strictețe. Și rezultatele nu au 
întîrziat să apară; în momentele de 
emoție reușeam să mă slăpînesc din 
ce în ce mai bine. Deci, în acești ani 
muncisem bine în această direcție.

Anul trecut am avut satisfacția să 
constat acest lucru cu mai multă cer
titudine. 1964 m-a pus în fața unui 
nou și mare examen : Jocurile Olimpi
ce de la Tokio, cea mai importantă 
întrecere _ internațională. Emoția mea, 
atunci cînd am intrat în concurs, a 
fost de aceea.și intensitate ca în ur
mă cu șase ani. De data aceasta însă, 
eram pregătit din toate punctele de 
vedere. Și emoția nu m-a mai depășit 
pentru că eram... înarmat și am știut 
cum s-o înving, reușind să trag la 
valoarea atinsă la antrenamente și să 
ocup locul al doilea, la un punct de 
cîștigătorul medaliei de aur, finlan
dezul Linnosvuo.

ION TRIPȘA 
maestru emerit al sportului

Mărturisirea
O discuție despre emoție și emoti

vitate la sportivi mi se pare binevenită, 
fiindcă emoțiile mari au fost deseori 
motivul principal al înfrângerilor ne
așteptate. „Jucătorii erau copleșiți de 
emoție", „sugrumați de emoție", „li 
s-au tăiat picioarele de emoție"... iată 
expresii întîlnite frecvent în paginile 
ziarelor sau revistelor de sport.

Ca suporter pasionat sau ca simplu 
spectator, ți-e greu uneori să înțelegi 
cum oamenii care la antrenamente sau 
la concursuri ușoare dau randament, 
se mișcă degajat și bine, in concursuri 
de amploare nu mai fac față, devin 
de nerecunoscut. Mulți sînt gata să 
spună că emoția e doar un pretext, o 
scuză de circumstanță pentru lipsa de 
pregătire sau forma proastă, o conse
cință a fricii de concurs și de răspun
dere. Nu sînt de acord cu o asemenea 
concluzie. Emoțiile există, ele pot să-ți 
„taie picioarele", să te „strîngă de gît“ 
și să te copleșească chiar cînd ești bine 
pregătit și cînd vrei să realizezi mai 
mult ca oricînd. Este adevărat că emo
ția este o stare de start absolut nece
sară în realizarea marilor performanțe. 
Problema este ca ea să nu depășească 
acea limită, dincolo de care se trans
formă din aliat în dușman al sporti
vului.

De-a lungul activității mele sportive, 
emoția a fost „problema nr. 1", ina
micul cu care am dus o luptă conti
nuă. Cînd am reușit prin voință s-o

unei emotive
in finală, in ciuda performanțelor mari 
scoase acasă de celelalte aruncătoare- 
de disc (pe lista înscrierilor figurau 9 
atlete cu rezultate de peste 55 de me
tri în 1964, dintre care 6 cu peste 56 
de metri). La antrenamente am urmărit 
să capăt constanța la 53—54 de metri, 
lucru realizat și notat în caietul meu 
de zi. La ultimele antrenamente dinain
tea concursului, deși desfășurate pe 
ploaie și alunecuș, din 6 aruncări 5 
erau în jurul a 54 de metri. Și rezul
tatele scoase în probele ajutătoare, de 
control (cum sînt aruncările de bile și 
de disc de pe loc, săriturile) îmi spu
neau că sînt în formă foarte bună. 
Mi-am frînat orice gînd ce putea să 
mă ducă la o stare de supraemotivi- 
tate și mi-am concentrat toată atenția 
asupra felului cum voi realiza în con
curs, din punct de vedere tehnic, 
aruncarea.

Iată și ziua concursului olimpic. 
Prima mea încercare la calificări a 
fost nereușită. în alte condiții acest 
lucru m-ar fi dus la o stare de ner
vozitate și panică, de data aceasta 
însă m-am gîndit doar cum să îndrept 
tehnic greșeala comisă la prima în
cercare. Rezultatul a fost 53,60 m, cu 
care mi-am asigurat calificarea. După- 
ainiază, în finală, același gînd la teh
nica mișcării m-a dus la o liniște pe 
care n-a reușit s-o zdruncine nici a- 
runcarea de peste 55 metri reușită la 
încălzire. Abia prima mea aruncare în

strunesc, am făcut din emoție un aju
tor în realizarea celor mai bune rezul
tate ale mele. Cînd am lăsat-o să mă 
copleșească, m-a învins, m-a dus la 
înfrîngeri neașteptate. Un exemplu re
cent mi-l oferă activitatea mea în anul 
1964. A fost un sezon pentru care m-am 
pregătit în mod deosebit. Dorința de 
a participa pentru a patra oară la 
Jocurile Olimpice m-a dus la o stare 
de emotivitate deosebită. In strădania 
mea de a realiza cît mai mult, de a 
depăși norma stabilită de comitetul 
nostru olimpic, concursurile — indife
rent de importanța lor — erau atît de 
așteptate și de pregătite încît... câteva 
zile înaintea lor nu mai puteam dormi, 
îmi pierea pofta de mîncare, iar re
zultatul de 55 de metri devenise o 
obsesie. Ceea ce reușeam la antrena
mente și chiar la încălzirile dinainte 
de probă nu se reedita în concurs, 
deoarece dorința mea de mai mult mă 
făcea să uit în concurs tot ce era în 
legătură cu tehnica și coordonarea a- 
runcării. Așa îmi explic insuccesul de 
la Jocurile Balcanice de anul trecut, 
la care, după felul cum aruncam la 
antrenamente, mă așteptam la un record 
de valoare, dar n-am reușit decît un 
mediocru 51,60 m. Eșecul m-a pus pe 
gînduri și după cîteva zile de demo
ralizare am început să mă pregătesc 
psihic pentru participarea mea la To
kio. în ce fel ?

Din experiența celorlalte olimpiade 
la care luasem parte, am tras conclu
zia că la proba de aruncare a discului 
favoritele înregistrează mai totdeauna 
rezultate surprinzătoare. La Helsinki, 
de pildă, marea favorită a probei, Nina 
Dumbadze, pe atunci recordmană 
mondială cu peste 53 de metri, a reușit 
abia 45 de metri cu care s-a clasat 
pe locul III. Povestea s-a repetat la 
Melbourne, unde principala favorită, 
Nina Ponomareva, a fost învinsă de 
Olga Fikotova, ca și necunoscută 
înaintea probei. Nici la Roma medalia 
de aur n-a revenit recordmanei mon
diale, Tamara Press, ci veteranei Nina 
Ponomareva- în general, la aceste trei 
olimpiade nu se realizaseră recorduri 
personale, așa că m-am fixat la gîndul 
că un rezultat de 53—54 m, destul de 
accesibil mie, îmi poate aduce un loc

® Dinamo se pregătește intens 
pentru returul cu Grasshoppers Ziirich 
© Un observator la meciul Medveșciak 
Zagreb - Ajax Copenhaga © Ședința 
de analiză a activității pe anul 1964

Echipele de handbal fruntașe își con
tinuă pregătirile în vederea începerii 
returului campionatului categoriei A. 
De fapt, ele se află în continuarea ac
tivității, pentru că jocurile disputate în 
sală în cursul iernii le-au menținut în 
antrenament și în... contact cu iubitorii 
acestui sport. Aceștia din urmă aș
teaptă cu legitim interes reluarea 
luptei pentru titlul de campioană și 
pentru promovarea din seria a II-a în 
prima. Pînă atunci însă (prima etapă 
a returului este programată la 4 apri
lie), amatorii de handbal se mulțu
mesc să urmărească cu atenție antre
namentele și să aștepte...

...ULTIMA SEMIFINALĂ IN „C.C.E."

„ Intr-adevăr, la sfîrșitul acestei săp- 
tărnîni, mai precis sîmbătă seară, 
echipa noastră campioană, Dinamo 
București, va susține ultimul său joo 
în cadrul semifinalelor „Cupei campio
nilor europeni", după care se va ca
lifica — în mod oficial — pentru finala 
competiției.

După cum se știe, în meciul tur de 
la Zurich, Dinamo a cîștigat cu 19—11. 
și practic s-a calificat pentru finala de 
la Lyon (3 aprilie). Avansul de opt 
puncte nu i-a făcut însă pe bucureșteni 
să aștepte liniștiți returul. Ei au con
tinuat să se antreneze cu aceeași se
riozitate și exigență pentru meciul de 
sîmbătă. La antrenamente a participat 
întregul lot de jucători, care azi dimi
neață va fi folosit în partida de verifi
care pe care Dinamo o susține în sala 
sa în compania Rafinăriei Teleajen.

o întâlnirea cu Grasshoppers se va 
disputa în sala Floreasca. Oaspeții 
și-au anunțat sosirea pentru vineri 
seară.

LA MECIUL ECHIPEI MEDVEȘCIAK

Dinamoviștii au avut un observator 
la meciul retur Medveșciak Zagreb —« 
Ajax Copenhaga, disputat vinerea tre
cută la Belgrad, și terminat cu un re
zultat (21—11) care a calificat echipa 
iugoslavă pentru finala competiției. La 
acest meci a asistat antrenorul emerit 
Oprea Vlase, care — la înapoiere — 
ne-a spus: „Campioana Iugoslaviei 
mi-a lăsat o impresie bună. De altfel, 
ea mi-a confirmat părerile făcute după 
primul joc cu Bureyestnik Tbilisi. Este 
o echipă care practică un joc modern 
și care s-a impus printr-o bună pre
gătire fizică, tehnică și tactică, prin- 
tr-un joc în forță cu aruncări puternice 
și precise de la distanță, prin contra
atacuri bine executate și printr-o apă
rare colectivă. Va fi un adversar destul 
de dificil în finală". Motiv pentru ca 
dinamoviștii să se pregătească cu și 
mai multă atenție de acum înainte.

ANALIZA ACTiVITAȚII PE 1964

Vineri, federația de specialitate își 
va ține ședința de analiză a activității 
desfășurate în anul 1964. La ședință 
sînt invitați să participe președinții co
misiilor regionale, precum și reprezen
tanții cluburilor și secțiilor de handbal 
din București (și în primul rînd cele 
cu echipe în categoria A), precum și 
antrenorii și arbitrii bucureșteni. Șe
dința va avea loc la ora 16,30, la se
diul Consiliului General UCFS din str, 
V. Conta 16 (etajul VIII).

SCURTE ȘTIRI

• Secțiile de handbal cu echipe în 
categoria A își pot face viza anuală 
pe carnetele de legitimare la F.R.H. 
pînă la data de 30 martie ax:. Ele tre
buie să prezinte toate actele specifi
cate în materialul documentar nr. 1? 
1965 trimis tuturor comisiilor regionale.

concurs, care a fost 55,90 m — nou 
record olimpic și național — m-a 
bucurat atît de mult încît n-am putut 
să mă „adun" pentru cea de a doua 
încercare. De obicei, în alte concursuri 
o primă încercare bună mă ducea la 
o automulțumire și o bucurie care mă 
consumau atît de mult încît îmi era 
greu să mă concentrez în continuare, 
în întrecerea de pe stadionul olimpic 
din Tokio, urmărind rezultatele înscrise 
pe tabla neagră montată la masa de 
arbitraj, am văzut că nu eram singura 
concurentă cu record personal și că, 
după mine, recordmana R.D.G., Ingrid 
Lotz și cea a Bulgariei, Virginia Miha- 
lova, realizaseră cifre mai bune. Mi-am 
adunat gîndurile și mi-am impus să mă 
stăpinesc și să continui să urmăresc o 
execuție tehnică mai rapidă, chiar o... 
demonstrație tehnică. Așa am aruncat 
56,09 și apoi 56,97 m, noi recorduri 
naționale, așa am obținut pentru a doua 
oară consecutiv medalia olimpică de 
bronz.

Concluzia pe care am tras-o după 
concursurile mele din 1964 a fost ur
mătoarea : cînd am concurat DOMI
NATĂ de dorința unui rezultat prea 
mare, aceasta a generat crispare, ner
vozitate și lipsă de concentrare ; atunci 
cînd m-am eliberat de obsesia cifrei și 
am pus pe primul plan preocuparea 
pentru execuția tehnică, pentru reali
zarea mișcării la o viteză mărită, per
formanța a rezultat firesc, încununând 
nenumăratele ore de muncă.

De aceea, consider că pentru a con
tracara efectele emoțiilor exagerate, 
trebuie ca zilele premergătoare mari
lor concursuri să fie folosite pentru a 
analiza și discuta cu antrenorul des
pre greșelile tehnice ce mai pot fi în
dreptate, pentru vizionarea de filme 
și kinograme cu tehnica celor mai 
buni atleți, astfel încît pregătirea pen
tru concurs să nu fie copleșită de do
rința de a obține cît mai mult și prin 
orice mijloace, ci de preocuparea pen
tru tehnică, garanția marilor rezultate.

LIA MANOLIU 
maestră emerită a sportului
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Dinamo București intră în turneul final 
cu un avantaj de 4 puncte

@ Un singur punct a decis calificarea feroviarilor bucureșteni
• Politehnica Cluj și C.S.M.S. lași au retrogradat In seria a ll-a

PUNCTE 
d e

VEDERE

După finalele campionatelor republicane de crot

Bucurii, dar și... probleme

Cu partidele desfășu
rate duminică s-a încheiat 
returul acestui pasionant 
campionat masculin. în
trecerile au fost dominate 
evident de formația dina- 
movistă din București, 
care a obținut în ultima 
etapă și cea de a ll-a 
victorie consecutivă. La ora 
actuală Dinamo are un 
avantaj de 4 puncte față 
de principala ei adversară, 
Steaua, și — desigur — 
cele mai mari șanse de 
a cuceri titlul de cam
pioană. Este rodul unei 
munci serioase de pre
gătire, care a călăuzit ac
tivitatea acestui colectiv 
pe toată desfășurarea re
turului, ca și al faptului 
că Dinamo București be
neficiază în momentul de 
față de cel mai omogen 
și valoros lot din cate
goria A.

Pentru viitoarea între-

fă-
7 ani),

Oradea,
București.

Ivanici și M. Spiridon își dispută balonul sub pri
virile lui Alba, Cernea și Viciu. Fază 
Dinamo București — Știința Timișoara 

duminică in Capitală

din jocul 
desfășurat

Știința
Știința

Jocu- 
turneu

a răsufla

ccșaverajul rea-

arătat că dintre 
la turneu, doar 
și Știința Tim. 
asigurată califi-

cere din turneul final s-au 
calificat — alături de 
dinamoviști — echipele 
Steaua (campiona 
rii din -ultimii 
Timișoara, Dinamo 
București și Rapid
rile se vor desfășura sistem 
(într-un singur tur) peste două săp- 
tămîni, fiecare echipă pornind în în
trecere cu punctele și 
Uzat pînă în prezent.

Este interesant de 
viitoarele participante 
Dinamo Buc., Steaua 
aveau pînă duminică
carea. Dinamo Oradea a avut o sar
cină destul de ușoară în fața C.S.M.S.- 
ului din Iași, obținând fără dificultate 
cele două puncte necesare. Celelalte 
două formații bucureștene, Știința și 
Rapid, au trecut însă prin mari emo
ții. Dacă studenții și-au atins scopul 
printr-o neașteptată victorie în fața
baschetbaiiștiilor de la Steaua, feroviarii 
în schimb — învinși de către Poli
tehnica Cluj — au fost nevoiți să aș
tepte rezultatul meciului Știința Tg.

CLASAMENTELE LA ZI..
FEMININ, SERIA I

1. Știința Buc.
2. Rapid Buc.
3. Voința Buc.
4. Mureșul Tg. M.
5. Știința Cluj
6. Constructorul Buc.
7. Voința Brașov
8. Progresul Buc.
9. Voința Oradea

10. Știința C-ța

14 13 1 919:658 27
14 13 1 960:686 27
14 10 4 853:690 24
14 9 5 704:688 23
14 6 8 663:689 20
14 6 8 761:725 20
14 5 9 788:783 19
14 5 9 635:695 19
14 2 12 545:905 16
14 1 13 571:880 15

în clasament figurează și rezultatul 
meciului Știința Cluj—Rapid București 
cîștigait de echipa feroviară ou scorul 
de 58—52 ( 26—21).

FEMININ, SERIA A II-A
1. Crișul Oradea 9 7 2 497:415 162. C.S.M.S. lași 9 6 3 519:556 143. I.C.F. 9 5 4 581:523 144. Olimpia Buc. 9 5 4 483:427 14S. Voința Tg. Mureș 9 5 4 475:447 14
8 Spartac Salonta 9 4 5 491:463 137. A.S.A. Cluj 9 3 6 521:556 128. S.S.E. Rm. Vîlcea 9 3 6 463:593 129. Știința Timiș. 8 2 6 329:379 10

MASCULIN, SERIA A II-A
1. Aurul Brad
2. Siderurgistul Gl.
3. Știința craiova
4. Olimpia M. I. Buc.
5. I.C.F.
6. Voința Tg. M.
7. Voința Satu Mare
8. A.S.A. Bacău
9. Progresul Buc.

10. Petrolul PI.

10 10 0 795:600 20
10 9 1 786:612 19
10 6 4 710:719 16
10 6 4 684:658 16
10 6 4 654:610 16
10 5 5 614:619 15
10 3 7 665:660 13
10 28 540:720 12
10 2 8 615:696 12
10 1 9 545:714 11

* Turneul final al campionatului 
masculin se va desfășura între 24 și 
28 martie ]a București.
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viitor tot în seria I. In 
situație, atît Rapid cît și 

roșu au rămas cu același nu- 
victorii și înfrîngeri (11). Și

Mureș—Steagul roșu pentru 
ușurați. Știința Tg. Mureș — într-un 
meci disputat fără spectatori — a 
cîștigat pe merit și va evolua în cam
pionatul 
această 
Steagul 
măr de
atunci a decis rezultatul întîlnirilor di
recte. Feroviarii cîștigaseră cu 3 puncte 
diferență (56—53) la Brașov, iar ste
garii cu două puncte (82—80) la... 
București. Astfel că un singur punct 
a decis calificarea bașchetbaliștilor 
de la Rapid în tu'neul final!

In ceea ce privește situația din par
tea inferioară a clasamentului, lucru
rile au fost mai clare. Politehnica 
Cluj, deși învingătoare în ultima 

etapă, nu a putut ocupa decît locul 11 
și, astfel, echipa clujeană va evolua 
— alături de C.S.M.S. Iași — în seria 
a Il-a a viitorului campionat.

Cele patru finale de duminică -— 
aplaudate pentru frumusețea lor — au 
prilejuit importante concluzii privind 
preocuparea pentru selecționarea și 
pregătirea alergătorilor de cros din 
toate regiunile țării și, în mod special, 
în legătură cu stadiul de pregătire a 
alergătorilor fruntași. Le vom consem
na, sumar, apreciind că — în general 
—- s-a făcut reflectată preocuparea ce
lor mai mulți antrenori de a asigura 
finaliștilor o pregătire corespunză
toare. A reieșit, de asemenea, că s-a 
lucrat bine pentru dezvoltarea rezis
tenței alergătorilor calificați pen
tru finale, că —• referindu-ne la va
lorile medii — s-a făcut un pas 
înainte și în direcția îmbunătă
țirii muncii de selecție (în special la 
juniori). îmbucurătoare a fost și pre- 
zerița crosiștilor din provincie, care au 
reușit să ocupe locuri bune în clasa
mentele individuale și, mai ales, în 
cele pe echipe (Farul Constanța, Ba
natul Timișoara, Prahova Ploiești, 
C.S.M.S. Iași, C.S.M. Cluj, Dinamo 
Brașov, Șc. sp. UCFS Hunedoara, Șc. 
sp. UCFS Roman).

Se poate, însă, trage concluzia că a 
dispărut decalajul — atît de supără
tor — între atleții fruntași și restul 
alergătorilor ? Nicidecum ! în toate 
probele concurenții s-au „înșirat" pe 
sute de metri, ceea ce a reflectat o 
mare diferență de pregătire. Este, de
sigur, interesant să arătăm că, la juni
ori, între primul și ultimul sosit a 
existat o diferență de 6 minute, iar la 
seniori de... 14 minute. Dar, poate că 
o asemenea comparație nu este cea mai 
concludentă. Ne vom referi, așadar, nu 
la ultimul clasat ci la plutonul... 2. Di
ferențele de timp sînt, de asemenea, 
apreciabile. La senioare de aproxima
tiv 3 minute — ceea ce echivalează 
cu 700—800 m (proba a avut... 1.800 
m !), iar la seniori de circa 6 minute, 
ceea ce ar însemna în jur de 1.500 m.

Ce trebuie făcut ? în primul find, 
de învins inerția și comoditatea. Apoi 
de cerut — și folosit la maximum — 
sprijinul cluburilor și asociațiilor spor
tive. în continuare, o hotărîtă aplicare 
a criteriilor de selecție, o mai bună 
pregătire și mai multe, cât mai mul
te concursuri de cros. Ultima su
gestie are în vedere faptul că întrece
rile de cros constituie un important 
mijloc de pregătire, atît în vederea a- 
lergărilor pe teren variat cît și pentru 
probele de pistă.

Și acum cîteva consideiații privind 
comportarea atleților din loturile bal
canice. Aceasta, mai ales pentru că 
finalele campionatelor republicane au 
avut și scopul de a verifica, în condi

țiile dificile ale unui traseu desfun
dat, pregătirea celor care urmează să 
ne reprezinte la ediția jubiliară a Cro
sului balcanic.

Vom începe cu junioarele. Elena Io- 
nescu, Elisabeta Baciu, Claudia Iacob, 
Gherghina Moldoveanu, Georgeta Dră- 
ghici — componente ale lotului, au 
confirmat integral așteptările. De altfel, 
din acest punct de vedere — al con
dițiilor create — vom discuta evoluția 
tuturor alergătorilor noștri fruntași. Re
venind la junioare, vom consemna ca 
foarte bună cursa făcută de Niculina 
Onică, Anastasia Biro și Maria Păun. 
Cu totul necorespunzător locul 12 ocu
pat de Leontina Frunză. Mai confuze 
sînt lucrurile la juniori. Este drept că 
Dan Săvescu, Ion Iordache, Ion Că- 
praru, Ilie Cioca și Al. Dîndăreanu — 
clasați pe primele locuri — ne-au dat 
multe speranțe pentru proba juniorilor 
din cadrul Crosului balcanic, dar n-au 
făcut același lucru și alți atleți care 'au 
beneficiat de condiții excelente de pre
gătire. Pentru exemplificare: 10. Du
mitru Aurică; 15. Milan Chițu ; 18. 
Aurel Munteanu; 43. (!?) Andrei Do- 
mocoș; 61. (!?!) Ion Diaconu. Să adău
găm că o serie de alți tineri, avînd 
condiții diferite de pregătire, au ocu
pat locuri remarcabile : V. Pătrășcanu, 
Stolf Klaus, Rusu Radu etc. Se pune 
în mod serios problema restructurării 
lotului balcanic de juniori și evoluția 
din finala de duminică reprezintă, du
pă părerea noastră, un criteriu destul 
de convingător.

Despre întrecerea senioarelor am vor
bit mai pe larg în cronica noastră de 
ieri. Zegreanu, Teodorof, Gabor și 
Bucur — pe tocurile așteptate. Foarte 
bună comportarea atletelor Georgeta 
Dumitrescu și Zamfira Antonescu (locu

rile 5 și 6), clasate înaintea constăn- 
țencei Victoria Ferencz, componentă a 
totului de senioare. Credem, de aseme
nea, că evoluția Florentinei Stancu ri
dică, atît pentru ea cît și pentru an
trenorii totului, serioase probleme pri
vind pregătirea ei pentru Crosul bal
canic. La băieți, subliniind succesul 
lui Mustață și frumoasa comportare a 
lui Rusnac, vom adăuga evoluția bună 
a lui Ion Chimoi și a... maratonistului 
Dumitru Buiac, învingător asupra lui 
Dăndărău, component al totului bal
canic, sportiv căruia i-au fost create 
condiții excelente de pregătire în ca
drul totului și chiar pe plan local.

Concluziile generale se impun : b 
atentă verificare a loturilor, mai mul
tă exigență în pregătire, folosirea în
tregii experiențe a antrenorilor și spe
cialiștilor care se ocupă de pregătirea 
reprezentanților noștri pentru Crosul ; 
balcanic de la 11 aprilie. ■

în încheiere, o apreciere cu totul ,. 
deosebită pentru buna organizare a fi
nalelor. Atît doar că — din cauza 
I.E.B.S.-ului — stația de amplificare 
nu a sosit la timp și nu a ajutat ciun 
trebuia la desfășurarea întrecerilor, iaț,. 
Dispensarul central pentru sportivi nu 
a răspuns cererii de a trimite o ambu
lanță la această competiție atît de im
portantă.

DAN G1RLEȘTEANU

In urma recalculării unor rezultate, 
primele trei locuri în clasamentul pe 
echipe la junioare au revenit forma- . 
țiilor; 1. Constructorul 12, 2. Șc. sp. 
UCFS Roman 32, 8. Progresul 47. La 
juniori, punctajul primelor două echipe 
este î lt Metalul 55, 2. Viitorul 58.

Rezultate valoroase in
Sala Floreasca II din Capitală a 

găzduit duminică dimineața cea de a 
treia etapă a campionatului orășenesc 
de atletism rezervat juniorilor I și II. 
întrecerile de lungime și greutate la 
categoria juniori 1 băieți au fost do
minate de Silviu Hodoș (C.S.S.) care 
a obținut 6,59 m la lungime și 14,56 
m la greutate. Alte rezultate: LUN
GIME FETE I î 1. Aura Petrescu 
(S.S.E. II) 5,39 m; 2. Elisabeta Scar- 
ciu (S.S.E. II) 5,14 m; 3. Doina 
Ursache (Viit.) 5,06 m. LUNGIME 
FETE II! 1. Martha Anghel (S.S.E. 
II) 5,12 m; 2. Angela llinca (Viit.) 
4,76 m î 3. Gloria Popescu (Viit.) 
4,62 m. LUNGIME BĂIEȚI 11 1. S. 
Hodoș (C.S.S.) 6,59 m; 2. Emil Mi-

etapa a lil a la juniori
lotin (QS.S.) 6,41 m ; 3. Doru Crișan 
(C.S.S.) 6,30 m; 4. Sabin Lupan (Di
namo) 6,21 m. GREUTATE BĂIEȚI 
Iii 1. Gheorghe Mitru (C.S.S.) 14,94 
m; 2. I. Popescu (S.S.E. II) 12;8i 
m ; 8. M. Stroescu (Dinamo) 11,86 
m. GREUTATB BĂIEȚI 11 1. S.
Hodoș 14,56 m; 2. Marin Vizitiu 
(S.S.E. 1) 13,77 m ; 3. fon Petre (Pro
gresul) 13,57 m. In afara concursului, 
Raica Aurel (Progresul) a aruncat la 
greutate 15,32 m. GREUTATE FETE I> 
1. Elena Elio (S.S.E. II) 12.09 m; 2. 
Elisabeta Scarciu 10,69 m; 3. Elisa
beta Prodan (Voința) 10,12 m.

NICOLAE D. NICOLAE
coresp.

In completare la cronica etapei
Dintre rezultatele primei etape a re

turului, atenția a reținut-o îndeosebi 
cel care a pecetluit frumoasa victorie 
a studenților gălățeni, în fața cărora 
liderul campionatului, Tractorul Bra
șov, neînvins pînă duminică, a capo
tat fără a câștiga măcar un set. Iată, 
în legătură cu acest meci și cu cele
lalte ale etapei de alaltăieri, relatările 
corespondenților noștri.

ȘTIINȚA GALAȚI — TRACTORUL 
BRAȘOV (m) 3—0. Evoluția scorului: 
0—7, 15-7; 4—0, 4—3, 5-3, 5-6,
7—6, 7—8, 14—8, 14—10, 15—10;
0—1, 1—1, 1-6, 4—6, 4—8, 10—8,
10—9, 14—9, 14—13, 15—13. Studen
ții au acționat combativ, cu un joc 
de mai mare claritate la fileu și cu un 
blocaj prompt- Brașovenii au jucat, în 
general. nervo6, de aceea cu defecțiuni 
în atac, la blocaj și în acoperirea zo
nelor din linia de fund, în special a 
celor de pe extreme. La Tractorul au 
funcționat bine dublajele. (S. Constan- 
tinescu-coresp. regional).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
CLUJ (m) 3—2. Nivel tehnic scăzut. 
Gazdele au obținut victoria prin supe
rioritatea la blocaj din setul ultim 
(Iordache și Duțică) și mulțumită a- 
iacurilor excelente, realizate de Coste. 
(V. Arnăutu-coresp.).

DINAMO BIHOR—MINERUL B. 
MARE (m) 3—2, după o aprigă dis
pută, în care s-au remarcat Starinschi 
de la Dinamo și Pătrășcoiu de Ia Mi
nerul. Setul cinci, care a durat SO de 
minute, a fost cel mai frumos. (M. Do- 
mițian-coresp.).

VOINȚA CRAIOVA—C.P. BUCU
REȘTI (f) 0 —3. Victorie meritată a 
oas’petelor. Joc de bună calitate. S-au 
evidențiat : Covaci, Petre, Crăciun 
(C.P.B.), Lăzeanu, Burlacu și Marti-

nescu (Voința). Antrenorul echipei 
C.P.B., Șt. Stroe, a avut o regreta
bilă atitudine, încercând să-l influențeze 
pe arbitrul C. Pitaru (Sibiu), care a 
condus bine. (R. Schultz-coresp. regio
nal).

ȘTIINȚA CLUJ-C.S.M. CLUJ (f) 
3—0. Meci de factură tehnică modestă, 
cîștigat de echipa cu o mai bună o- 
rientare tactică- (Șt. Tămaș-coresp.).

PARTIZANUL ROȘU BRAȘOV— 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI (f) 3—0. Gaz
dele au avut permanent inițiativa și 
conducerea,- dintre ele cel mai bine

comportîndu-se Iamandi și Frățilă. De 
la învinse —’’Floresou. (V. Popovici- 
ooresp.).

FARUL CONSTANȚA—C.S.M. SI
BIU (f) 3—0. Localnicele au reușit 
să-și ia revanșa pentru înfrângerea din 
tur, fără a se întrebuința prea mult. 
(M. Seuleanu-coresp.).

★
în urma rezultatelor înregistrate 

duminică în prima etapă a returului, 
clasamentele seriilor I ale campionate
lor republicane de volei în categoria 
A arată astfel:

Echipa feminină Dinamo București la primirea serviciului. Mingea 
venită de la adversar este preluată de Marilena Ștefănescu, pe care o urmăresc 
cu atenție coechipierele sale Lia Vanea, Lucia Vanea și Doina Ivănescu (de la 

stingă spre dreapta)

MASCULIN

1. Tractorul Brașov 14 13 1 39:10 27
2. Dinamo Buc. 14 12 2 40:10 26
3. Rapid Buc. 13 12 1 37: 6 25
4. Știința Galați 14 10 4 34:19 24
5. Știința Tim. 14 7 7 24:30 21
6. Steaua Buc. 14 6 8 27:25 20
7. Farul C-ța 13 6 7 22:24 19
8. Constr. Brăila 14 5 9 20:29 19
9. Petrolul Pl. 14 5 9 21:31 19

10. știința Cluj 14 5 9 20:30 19
11. Minerul B. Mare 14 5 9 19:35 19
12. Dinamo Bihor 14 5 9 18:35 19
13. Progresul Buc. 14 3 11 16:33 17
14. C.S.M.S. Iași 14 3 11 17:37 17

FEMININ

1. Rapid. Buc. 12 11 1 35:11 23
2. C.P. București 12 9 3 31:16 21
3. Dinamo Buc. 11 9 2 29: 9 20
4. Farul Constanța 12 8 4 27:15 20
5. Știința Cluj 12 7 5 27:20 19
6. Metalul Buc. 11 7 4 24:21 18
7. Partizanul r. Brașov 12 5 7 23:24 17
8. C.S.M. Sibiu 12 5 7 21:23 17
9. Voința Craiova 12 5 7 18:27 17

10. Știința Buc. 12 2 10 13:32 14
11. Progresul Buc. 12 2 10 12:33 14
12. C.S.M. Cluj 12 1 11 6:35 13

Meciul Dinamo—Metalul (f) 
se joacă mîine

Foto : P. Romoșan

Din etapa inaugurală a turului în 
campionatul republican feminin la ca
tegoria A seria I, ale cărei jocuri s-au 
disputat alaltăieri, a mai rămas de 
jucat un meci: Dinamo București — 
Metalul București, amînat din cauza 
partidei de duminică din „C.C.E.", 
Dinamo — Ujpesti Dozsa Budapesta.

întîlnirea Dinamo — Metalul va 
avea toc mîine, miercuri, cu începere 
de la ora 18, în sala Dinamo.
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(Urmare din pag. 1)

nu pot avea nimic comum cu „tra
cul premierei' și care vădesc se
rioase carențe ce continuă să dăi
nuie încă în pregătirea echipelor 
noastre de categoria A, în ansamblul 
lor, și a jucătorilor lor, adică tocmai al 
celor chemați să reprezinte fotbalul 
nostru în arena internațională.

în primul rînd este vorba de jocul 
lent, fără nerv, caracteristic încă 
multor echipe și jucători, chiar dacă 
pentru cîteva minute sau perioade, 
s-a jucat ceva mai repede, cum a 
fost cazul cuplajului din București — 
spre exemplu — sau al meciului de 
la Oradea. Este de neadmis ca o e- 
chipă fruntașă, cum este Steaua, cu 
multi jucători susceptibili de a fi se
lecționați 5fn lot, să practice un ase
menea joc lent, lipsit de vigoare și 
tinerețe. Conducerea, echipei acceptă 
în continuare ca Creiniceanu, la care 
se adaugă acum Constantin și 
alții, să „amețească" mingea, pînă 

; vin 2, 3, 4 și chiar 5 apărători 
adverși, care să-i deposedeze. De 
ce nu se caută întotdeauna cel mai 
scurt drum spre poartă, cum au fă
cut-o la golul al doilea ?

Nu numai că se joacă cu „în
cetinitorul" în majoritatea timpu
lui, dar — ca un făcut — ac
țiunile devin și mai încete în fazele 
de finalizare, adică tocmai cînd se 
cere o sporire maximă a ritmului. Nu 
s-a discutat despre acest lucru la 
cursurile cu antrenorii, la Brașov și 
București ? Mai există vreun an
trenor sau fotbalist care să nu fi 
aflat, măcar, despre această carac
teristică a jocului modern ? Este greu 
de crezut. Atunci ? De ce nu se aplică 
în viață cele discutate și arhicunos
cute ?

în al doilea rînd, atragem atenția 
asupra sterilității liniilor de înaintare, 
lipsă îndelung criticată la noi. 10 go
luri în 7 meciuri, 9 echipe (din 14) 
fără să fi marcat măcar un singur 

„gol. Despre ce fotbal poate fi vorba, 
âtîta timp cît lipsesc golurile, adică 
tocmai scopul final al întrecerii ? Cui 
se datorește acest lucru ?

• Fricii de a trage la poartă și 
lipsei de răspundere a înaintașilor. 
Minerul Baia Mare (ca și Știința 
Craiova de altfel), se ferea parcă 
să intre în careul advers, pe care-1 
confunda cu semicercul de la handbal, 
iar Progresul — care a cîștigat cu 
2—0 — a tras în*r-o repriză întreagă 
un singur șut la poartă, care i-a și 
adus primul gol .

• Lipsei de precizie în șut, de pri
cepere în a trage din orice poziție, 
cu ambele picioare, fără „potriveli"

Din carnetul cronicarului
IREI ,DEBUTANȚI

Consemnăm cu plăcere faptul că 
duminică la Arad au debutat trei ti
neri. Drăgulete, înaintaș, Birău, fundaș, 
— ambii de la U.T.A. și Liebhardt, por
tar — la Steagul roșu, au jucat pe sta
dionul U.T.A. prima lor partidă oficială 
în categoria A. Toți sînt talentați, au 
calități care le. deschid perspectiva de 
a deveni titulari în formațiile respective.

Birău l-a „păzit" cu succes pe Seli- 
mesi. Acesta n-a putut să facă nimio

Citiți nr. 5 al revistei ilustrate
SPORT

Din cuprins, spicuim următoarele 
materiale :

• HOCHEI — Al 32-lea cam
pionat mondial din istoria hocheiu
lui pe gheață.

• RUGBI — C.S.M.S. Iași va 
asalta fruntea clasamentului — 
Rugbiul francez de la Dublin la 
Twickenham (corespondență din 
Paris).

• HANDBAL — Portarii Redlși 
Bogolea, un cuplu vestit.

• FOTBAL — Fotbaliști, aveți 
cuvîntul! — la reînceperea campio
natului — Antrenorul Onisie speră... 
— Reflecții pe malul mării (re
portaj cu echipa Farul) — Portuga

și căutări de „poziții ideale**. 
Constănțenii au presat o repriză, au 
avut 4—5 ocazii clare de gol, dar 
n-au fost în stare să concretizeze 
măcar o dată. Ce să mai spunem de 
clujeni, care în timp de 6 minute au 
ratat 5 ocazii de gol mari cît... roata 
carului 1 lancu, din lotul reprezen
tativ, a fost de 4 ori singur cu por
tarul și n-a știut ce să facă cu 
mingea.

S-a discutat pe larg despre toate 
aceste lucruri la cursurile au antre
norii ? Da, s-a discutat, s-au luat an
gajamente, dar învățămintele se o- 
glindesc foarte palid în jocul echi
pelor.

Este de neînțeles cum o formație de 
primă categorie, ca Steagul roșu, se 
mulțumește cu o linie de atac care 
construiește numai 5 acțiuni ofensive 
colective în cele 90 de minute de joc 
de la Arad I Iată o performanță pen
tru care antrenorii respectivi nu pot 
fi felicitați.

In sfîrșit, a te mulțumi cu. un rej 
zutat alb, fie în deplasare, fie acasă 
și cu punctul pe care ți-l aduce, sau 
cu o înfrîngere „onorabilă" în de
plasare, cum au făcut duminică Di
namo București sau Rapid, echipe care 
candidează la titlu și au foarte mulți 
jucători vizați pentru lot, sau 
C.S.M.S. și Crișul, Petrolul și Steagul 
roșu, înseamnă a te complace în me
diocritate. Din aceasta nu au de 
cîștigat nici echipele respective, nid 
fotbalul nostru.

Ar mai fi de subliniat jocul dur 
practicat de formațiile Rapid și 
C.S.M.S. Deși a constituit o excepție 
în etapa de duminică, partida de la 
lași creează îngrijorări în ceea ce 
privește evoluția viitoare a celor două 
echipe și a altora. Jocul periculos 
în genul celui practicat de Stanciu — 
Progresul — (preocupat mai mult de 
picioarele adversarului decît de 
minge) trebuie să dispară definitiv 
de pe terenurile noastre de fotbal.

lată de ce socotim de datoria 
noastră ca, făcîndu-ne ecoul maselor 
de spectatori, să cerem echipelor de 
fotbal, fiecărui antrenor și jucător în 
parte, să intensifice pregătirea, să nu 
irosească nici o zi și să nu-și precu
pețească eforturile, pentru ca lipsu
rile scoase în evidență de prima etapă 
a returului și din care nu am citat 
decît o parte, să fie grabnic lichidate. 
Ridicarea calitativă a fotbalului nos
tru, într-un sezon atît de important, 
cere imperios acest lucru. Cele dis
cutate și învățate la cursurile de per
fecționare să nu rămînă simple. în
semnări în carnetele antrenorilor, 
nici simple puncte de plan pe agenda 
federației noastre de fotbal.

si, după pauză, antrenorul Ploieșteanu 
l-a schimbat cu Necula. „Spiridușul" 
brașovean s-a străduit să treacă de ad
versarul său, însă și el fără succes.

Drăgulete are viteză și execută co
rect unele procedee tehnice, este pregă
tit fizic. Totuși, fiind firav, este deza
vantajat în duelurile cu apărătorii ad
verși. El trebuie să facă totul pentru a 
căpăta și forța fizică necesară.

Cîteva cuvinte despre cel de-al treilea 
debutant, portarul Liebhardi. A primit 
golul dintr-o fază în care Jenei și Cam
po au fost ușor depășiți de Donciu. El 

lia a luat un start spectaculos, 
dar cursa londoneză abia a început
— Povestea lui Di Stefano (sfîr
șit).

• Reportaje în Nord. Vatra Dcr- 
nei: „Studenți pe schiuri* și Lăpttș: 
„Artizanatul din Rohia".

• ATLETISM i Tinere speranțe
— surorile Cataramă, săritoarea 
Victoria Pulpea, săritorul Șerban 
loan.

• MAGAZIN SPORTIV.
• Sportul în universitățile din 

S.UA. (note de călătorie).
Găsiți acest interesant număr al 

revistei Sport la orice chioșc al difu
zării presei din Capitală și din 
țară.

a fost surprins de șutul atacantului a- 
rădan și intervenția sa a devenit inu
tilă. în restul partidei, Liebhardt a 
dovedit că antrenorii Steagului roșu 
n-au greșit acordîndu-i credit, deoare
ce a salvat multe situații critice.

Returul a început promițător în ceea 
te privește promovarea elementelor ti
nere. Sperăm că exemplul echipelor 
U.TA. și Steagul roșu, unde de altfel 
• devenit o tradiție promovarea ele
mentelor tinere, va fi urmat de celelalte 
formații...

V. POMPILIU

CEL MAI BUN DE PE TEREN
Aș or ea să mă ocup in aceste rinduri 

menite să completeze imaginea meciu
lui de la Oradea, de o problemă ce nu 
se referă strict la cele două echipe, 
dar care face totuși parte integrantă 
din foc: la arbitraj.

Cineva spunea la sfirșitul întllnirii 
dintre Crișul și Dinamo București, că 
arbitrul Mircea Rotaru din Iași a fost 
^el mai bun de pe teren". Afirmația 
nu era prea departe de adevăr. Intr- 
adevăr, Mircea Rotaru, ajutat la tușe de 
Vasile Popa și Nicolae Rainea, a reu
șii să presteze un arbitraj foarte bun, 
finind, cum se spune, jocul in mină 
din primul și pînă in ultimul minut. 
Prezent de fiecare dată acolo unde era 
și mingea, el a dat cele mai bune 
decizii, jucătorii recunoscindu-și prompt 
culpa. Unii dintre spectatori i-au re
proșai că in prima repriză Mircea 
Rotaru a fluierat cam mult, frinind 
cursivitatea jocului. A fluierat însă, 

după părerea mea, atît cît a fost ne
voie pentru a se impune, pentru ca 
jucătorii să înțeleagă că nu-și pot 
permite, eventual, mai mult. Atunci 
cînd a fost nevoie, el a avertizat pe 
acei fotbaliști la care se manifestau 
tendințe de indisciplină sau joc dur 
(Sacaci II, Nunweiller VI, Popa) și, 
prin maniera sa de a conduce, a asigu
rat partidei o notă de sportivitate per
fectă, lucru care i-a satisfăcut pe de
plin pe iubitorii fotbalului din Oradea.

Menționez în plus că Mircea Rotaru 
t colaborat in permanență cu tușierii, 
consultlndu-i atunci cînd situația o im
punea.

In șapte meciuri de campionat nu s-au marcat decît zece goluri I

Portarul: — Să continuăm simultanul de șah, ca să nu ne plictisim 
și In această repriză!

desen de Neagu Rădulescu
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PRONOSPORT-1 -x-2-PRONOSPORT
Programul concursului PRONO

SPORT nr. 12 de duminică 21 martie 
1965 cuprinde cinci meciuri din a doua 
etapă a campionatului categoriei A, 
3 meduri din campionatul categoriei B 
(prima etapă din retur) și 4 meciuri 
din campionatul italian.

Iată acum programul acestui concurs:

I. Minerul Baia Mare — Steaua
II. Steagul roșu — C.S.M.S. Iași

III. Petrolul — Progresul
IV. Știința Craiova — Crișul
V. Farul — Știința Oluj

VI. Dinamo Bacău — Constructorul 
Brăila

VII. Știința Timișoara — Vagonul 
Arad

vm. A.S.A. Tg. Mureș — Recolta Cărei
IX. Genoa — Torino
X. Juventus — Fiorentina

XI. Lazio — Lanerossi
XII. Mantova — Internazionale

Rezultatele concursului suplimentar 
PRONOSPORT — hochei

I. U.R.S.S. — Suedia 5—3 1
II. Finlanda — Cehoslovacia

2—5 2
III. Anglia — Polonia 2—11 2
IV. Iugoslavia — Ungaria ANULAT
V. U.R.S.S. -- S.U.A. 9—2 1

VI. Canada — Cehoslovacia 0—8 2
VII. Finlanda -- S.U.A. 0—4 2

VIII. Cehoslovac ia — U.R.S.S. 1—3 2
IX Finlanda -- R.D.G. 2—3 2
X. Canada — Suedia 4—6 2

Am dori să vedem cit mai des aseme
nea arbitraje pe terenurile noastre de 
fotbal.

C. MACOVEI

MIJLOCAȘUL OFENSIV
• TREI GOLURI marcate de un 

jucător într-un 6ingur meci nu este o 
raritate. Voinea, de pildă, în meciul cu 
Arieșul, a înscris de 5 ori în poarta 
adversarului. Și totuși, duminică, la 
Pitești, Stoenescu a stabilit un record 
în felul lui: a înscris 3 din cele 4 go
luri ale echipei sale, deși el nu este 
înaintaș ci MIJLOCAȘ.

Pentru jocul cu Farul, antrenorii pi- 
teșteni atribuiseră lui Stoenescu rolul 
de mijlocaș ofensiv, fără a neglija, bine
înțeles și aportul celuilalt mijlocaș, 
Țîrcovnicu, în susținerea atacului. Dar 
fără îndoială că în această privință 
sarcina nr. 1 îi revenea mijlocașului Sto. 
enescu. Acesta și-a îndeplinit bine rolul. 
Nu s-a avîntat oricum și oricînd în atac, 
a evitat să aglomereze zona din preajma 
careului constănțean, mai ales că pe 
Dobrin (improvizat pe extremă) îl 
cam... trăgea ața spre centru. Stoenescu 
a știut însă cînd să înainteze și pre
zența sa în atac s-a concretizat prin 
excelenta finalizare a acțiunilor lă care 
a luat parte. Din cele cinci șuturi trase 
de Dinamo în repriza secundă, două 
(și ambele au fost goluri) se datoresc 
lui Stoenescu. Iată deci că participarea 
la atac a mijlocașului ofensiv trebuie 
bine pregătită, Constănțenii Neacșu și 
Zamfir, de pildă, au fost mai mult timp 
în atac, dar n-au făcut altceva decît 
să se îngrămădească în fața apărării 
dinamoviste.

• DESPRE UN FAULT. In min. 56, 
C. lonescu (Dinamo) înainta cu mingea. 
Trecuse de Neacșu, dar mai avea în 
față pe Stancu, Tîlvescu și Gref, Neacșu 
n-a așteptat intervenția colegilor, a re
venit, și, pe la 20 de metri de poartă, 
l-a faultat pe înaintașul piteștean. 
Faultul comis cu atîta ușurință a dus 
Ia o lovitură liberă pe care Stoenescu 
a transformat-o. Acest gol a tăiat tot 
elanul Farului. Iată deci unde duce 
pripeala și, mai ales, jocul incorect.

C. ALEXE

XI. Suedia — Cehoslovacia 2—3 2 
XII. U.R.S.S. — Canada 4—1 1

Meciul IV, Iugoslavia — Ungaria, 
disputîndu-se înainte de închiderea con
cursului, se anulează. Toate variantele 
primesc pronostic exact la acest meci.

Depunerea buletinelor cîștigătoare cu 
12, 11 și 10 rezultate se face pînă joi 
18 martie în localitățile de reședință 
regională și pînă miercuri 17 martie 
în celelalte localități.

In cazul în eare nu se înregistrează 
nici o variantă câștigătoare cu 12, 11 
și 10 rezultate exacte, partioipanții care 
au buletine eu 9 și 8 rezultate exacte, 
vor fi anunțați să depună buletinele 
respective la agențiile autorizate să eli
bereze adeverințe începînd de luni 22 
martie a.c. și pînă joi 25 martie a.c., 
ora 13, în localitățile de reședință re
gională și pînă miercuri 24 martie a.c. 
in celelalte localități.

Deci nu distrugeți buletinele fără 
aflarea rezultatelor.

Nu uitați concursul SPORTEXPRES 
trim. 1

Mai sînt numai 9 zile pînă la închi
derea vînzării la concursul special 
SPORTEXPRES trimestrul 1. El este 
unul din cele mai atractive concursuri 
SPORTEXPRES deoarece se bucură de 
premii excepționale.

Numai la capitolul autoturisme vor 
fi atribuite 20 de premii : 2 „FIAT 
1300“, 2 „FIAT 1100 D“, 4 „MOSK-

i Emisiunea
„SPORT 
ȘI MUZICĂ**, 
o reușită 
a radiodifuziunii

Omniprezent, radioul ne-a oferit la 
reluarea campionatului de fotbal o 
surpriză deosebit de plăcută: am pu
tut urmări, prin intermediul crainici- 
lor-reporteri, 6 din cele 7 partide. 
Crainicilor aflați pe diferitele stadioa
ne din Capitală și din țară li s-a aat 
cuvîntul la momentul oportun, iai pe 
parcursul celor 150 de minute ale e- 
misiunii „Sport și muzică" de dumi
nică am asistat la discuții între cam- 
peurul din cabină (Ion Ghițulescu; și 
crainicii de pe stadioane. Ion Ghițu
lescu a subliniat „surpriza", a comen
tat antecedentele și ne-a oferit pe loc 
și la subiect o documentare interesan
tă, instructivă. La reușita acestei emi
siuni (căreia îi vom acorda calificati
vul foarte bine) el a fost ajutat in 
principal de crainicii Aristide Buhoiu 
(să-i reproșăm totuși tendința spre 
„bombastic") și R. Iacoban, iar în se
cundar de 1. Mureșanu, C. Antonescu 
și N. Soare.

A. Buhoiu, de la Cluj, și-a comple
tat comentariul cu ajutorul scriitorului 
Eugen Barbu (pe care l-a adus la mi
crofon) și al antrenorului Ștefan Co
vaci (căruia i-a luat o declarație). De 
aceea transmisia lui a cîștigat mult 
nu numai în ceea ce privește varieta
tea ci și conținutul. De la lași, 
R. Iacoban ne-a delectat în cele 7 in
tervenții a' sale, nu atît prin urmă
rirea facilă a balonului, cît prin co
mentarea în ansamblu a fazelot, a ca
lității jocului, arbitrajului etc.

Am mai avea de adăuga, și faptul 
că emisiunea „Sport și muzică" ne-a 
oferit „în completare" rezultatul me
ciului de la Pitești, radioreportaie de 
la volei (Șt. Constantin din Capitală), 
box (C. Lambă — Constanța), cros 
(G. Bădescu — București), rezultatlR la 
volei și baschet și clasamentul catego
riei A la fotbal, imediat după încheie
rea primei etape.

Cu mai puține resurse, radioul a reu
șit totuși să depășească (la acest ca
pitol) televiziunea, cu atît mai mult, 
cu cît eforturile în prezentarea irepro
șabilă din punct de vedere tehnic a 
celor mai importante meciuri de la 
campionatul mondial de hochei nu au 
fost însoțite de un comp erai corespun
zător. Astfel, unul din crainicii televi
ziunii, adeptul unui comentariu afectai 
și stufos, vorbea de eliminări pe... 3 
minute (rt nu 2), despre „balon în 
plasă" (și nu puc), faulturi (și nu crosă 
la patină sau altele)...

Ne-ar pasiona un duel pentru cali
tate între aceste două surori ale pre
sei, radioul și televiziunea.

HRISTACHE NAUM

VICI 403“, 2 „SKODA-OCTAV1A", 4 
„FIAT 600“ și 6 „TRABANT-COMBI".

Urmează 60 de excursii cu autocarul 
în R.P. Ungară și R.S. Cehoslovacă, 
precum și alte obiecte valoroase ca i 
motociclete, televizoare, magnetofoane, 
mașini de cusut, aparate de radio șl 
altele.

Ca de obicei, concursul SPORT
EXPRES atribuie și un mare număr de 
cîștiguri în bani.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres ni, 

10 din 10.III.1965.
Categoria I: 2 variante a 37.976 lei;
Categoria a Il-a: 4. variante a

20.570 lei;
Categoria a IlI-a: 82 variante a 

1.080 lei;
Categoria a IV-a: 217 variante a 

525 lei;
Categoria a V-a ; 1639 variante a 

69 lei ;
Categoria a Vl-a: 4619 variante a 

34 lei.
Premiile de categoria I au fost ob

ținute de : Abramovici Samuel din 
Brăila și Simionescu Ion din Bucu
rești.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4625 Pag. a 5-a

S.UA


întrecerile finale pentru „Cupa Steaua
La sfîrșitul săptămînii trecute au 

fost desemnați participanții la turneele 
finale pentru „Cupa Steaua". In sfer
turile de finaiă ale probei de simplu 
masculin au avut loc partide viu dis
putate. Pe primul plan se situează cea 
dintre Sever Dron și Constantin Po- 
povici. Dinamovistul a reeditat victoria 
obținută asupra lui Popovici în prima 
competiție pe teren acoperit a sezonu
lui. Dron cîștigă cu 8—6, 6—4, Q—6, 
6—2. Iată celelalte rezultate din sfer
turi t C. Năstase — Cherecheș 6—4, 
6—2, 6—2 ; Serester — Basarab 6—4, 
6—4, 6—2 ; Bosch — Mita 6—3, 6—l, 
6—4.

Duminică s-au disputat primele me
ciuri din turneul final, care trebuie să 
hotărască pe cîștigătorul competiției. 
Din nou s-a remarcat Dron, care a 
dat o replică dîrză mai rutinatului Con
stantin Năstase. Acesta a cîștigat in 
patru seturi de luptă: Năstase — 
Dron 4—6, 10—8, 6—4, 6—4. Al doi
lea joc Bosch — Serester, a fost de 
asemenea foarte disputat. După un în
ceput bun, în care și-a dominat ad
versarul prin precizia serviciilor și ve
nirile la fileu, Serester a trebuit să ce
deze pasul în fața regularităților min
gilor lui Bosch. Pierzînd primul set 
cu 5—7, Bosch își adjudecă victoria 
în următoarele trei: 6—3, 6—2, 6—4.

TENI5uNA5Ă

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Sala de la stadionul Republicii din 

Capitală a găzduit sîmbătă și dumi
nică primul concurs al etapei finale 
a campionatului republican individual 
de tenis de masă. Pentru cel de al 
doilea concurs, din cei peste 50 de 
concurenți s-au calificat trei jucă
toare : Valeria Veliu (Spartac Bucu
rești), Roberta Toma (Bere Grivița 
București), Vera Veis (CSM Cluj) și 
patru jucători: A. Trupei (Știința Pe- 
troșeni), Suciu (CSM Cluj), Pitea 
(CSM Cluj) și I. Antonescu (Progre
sul București).

Iată cîteva rezultate tehnice: simplu 
femei: Valeria Veliu cu Carmen Cri- 
șan 2—0, Constanța Dinu 2—1, Elena 
Bratu 1—2; Carmen Crișan—Constanța 
Dinu 2—1, Roberta Toma cu Vischi 
2—0, Isachevici 2—1, Popa 2—0; 
Vischi—Isachievici 2—1; Vera Veis 
ou Vereș 2—0, Fuiorea 2—0, E. Max 
2—1, Dornic 2—0; Vereș cu Fuiorea 
2—1, E. Max 2—1, Dornic 2—1; 
Fuiorea—E. Max 2—0. Simplu bărbați: 
A. Trupei cu L. Simandan 2—1, De- 
tieleanu 2—0, Tothfalusi 1—2; L. Si- 
mandan cu Deheleanu 2—1, Tothfalusi 
2—1; Deheleanu—Tothfalusi 2—0; Su
ciu cu Simin 2—0, Geambașu 2—1, 
Bujor Zaharia 1—2; Simin cu Geam
bașu 2—1, B. Zaharia 0—2; Geam

Primele rezultate 
ale turneului de maeștri

Turneul de maeștri din Capitală a 
început sîmbătă după-amiază în sala 
Progresul. O modificare de ultim mo
ment a listei participanților a adus 
la masa de joc pe Paul Voiculescu 
care-1 înlocuiește pe D. Drimer, in
disponibil din motive profesionale.

Printre rezultatele primei runde am 
notat patru partide decise. Ciocîltea 
l-a învins într-o partidă spectaculoasă 

..pe Mititelu, iar Partos pe Nacu. Deși 
jucau cu negrele, Szabo l-a întrecut 

țpe Pușcașu, iar Soos pe Gunsberger. 
j’Egalitatea a fost consemnată în par
tidele t Stanciu — Neamțu, Voicules
cu — Botez, Ghițescu — Pavlov și 

•Reicher — Radovici.
Duminică, în runda a doua, Nacu 

l-a învins pe Szabo, Pavlov pe Voicu
lescu, iar Gunsberger pe Pușcașu. A- 
cesta se află la a doua înfrîngere. 

s Celelalte partide s-au încheiat cu re- 
rimiză i Neamțu — Partos, Mititelu — 
’Stanciu, Botez — Ciocîltea, Radovici 
— Ghițescu și Soos — Reicher.

In runda de aseară — a 3-a — ma
joritatea partidelor s-au încheiat cu 
rezultate de remiză- O singură excep
ție de reținuți Radovici l-a învins pe 
(Voioul-eșou.

Cinci jucători totalizează 2 puncte 
(din 3 posibile) i Ciocîltea, Partos, 
Pavlov, Radovici și Soos.
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Au început și întrecerile finale ale 
fețelor. In sferturi de finală, Eleonora 
Roșianu s-a calificat în dauna tinetei 
Daniela Sotiriu cu 6—0, 6—2; iar 
Iudit Dibar a eliminat-o pe Sanda 
Ciogolea cu 6—2, 6—3. Învingătoa
rele intră în turneul final, alături de 
Ecaterina Horșa și Mariana Ciogolea.

Ieri, finalistele și-au disputat pri 
mele jocuri. Iudit Dibar a învins-o pe 
Eleonora Roșianu ou 6—8, 6—1, 6—4, 
iar Ecateripa Horșa a întrecut-o pe 
Mariana Ciogolea cu 6—3, 6—8, 6—2. 
Amîndouă partidele au fost disputate 
eu deosebită ardoare.

încă un pas spre finală
Trăgătorii care aspiră la un loc prin

tre finaliștii campionatelor republica
ne de scrimă s-au întrecut în sala 
C.S.O. din Craiova într-o primă man
șă. A fost o întrecere bine organizată, 
pentru care comisia de scrimă a ora
șului Craiova merită felicitări.

>I

bașu cu B. Zaharia 2—0, Bărbulescu 
2—0; Pitea cu A. Simandan 2—1, Ion 
Iulian 2—0; Ancei 0—2; A. Simandan- 
Ion Iulian 2—1; Ion Iulian—Ancei 
2—1; I. Antonescu cu Cărmăzan 2—1, 
Cojocaru 2—0; Cărmăzan—Cojocaru 
2—0.

In general, meciurile au fost spec
taculoase și de un bun nivel tehnic. 
Nu putem fi însă de acord cu felul 
cum au privit unii dintre participanți 
această competiție importantă. De 
pildă, Gh. Dumitrescu (Metalul Bucu
rești), V. Nițescu (MTTc 
— calificați pentru concurs 
Adrian (MTTc București), 
ghiu (Banca R.P.R.)' — 
FRTM — au absentat, iar 
renți cum sînt Mircea Oprescu (teg. 
Argeș), R. IIosu (București), A. Io- 
van (Bocșa Vasiovei), după ce au ju
cat cîteva partide, nu ș-au mai pre
zentat în continuare. Se cuvine ca 
asemenea atitudini să fie analizate, 
aplicîndu-se sancțiuni.

București) 
— și Vlaâ 
I. Gheor- 
invitați de 
alți corțcu-

Receptor portabil, de buzunar, superhete- 
rodină, cu cablaj imprimat, echipat cu 6 tran
zistor! și 2 diode cu germania.<

Permite ascultarea emisiunilor pe 
unde medii și lungi.
Sensibil și selectiv.
Audiție în difuzor sau cască. 
Dimensiuni: 142 x 87,5 x 40 mm. 
Greutatea, inclusiv bateriile : 
grame.
Antenă de ferită interioară și 
șe pentru antenă exterioară.
Alimentarea : 4 baterii cilin
drice de 1,5 V fiecare, mon
tate în interiorul casetei.
Receptorul este îmbrăcat 
într-o husă de piele prevă
zută cu o curea de purtare.
Piese de schimb asigurate 
Prețul 900 iei.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI A DEVENIT, PENTRU A TREIA OARA 
CONSECUTIV, CAMPIOANĂ DE JUNIORI

Sîmbătă și duminică, pe patinoarul 
„23 August" s-au desfășurat ultimele 
întîlniri din cadrai turneului final al 
campionatului republican de juniori.

Avîntul Miercurea Ciuc a întrecut 
pe Metalul Rădăuți cu 16—0 (6—0,
5— 0, 5—0), iar Constructorul Bucu
rești a dispus cu același scor de Vo
ința Miercurea Ciuc: 16—0 (5—0,
6— Q, 5—0). Prin aceste victorii, Avîn
tul și Constructorul au cîștigat drep-

Proba de floretă masculină a adunat 
la start 44 de concurenți. A cîștigat 
Constantin Paisie (Petrolul Ploiești) cu 
3 v. Pe locurile următoare Sorin Poe- 
naru, C. Bunicelu și St. Moldanschi 
— toți de la Steaua. De remarcat ni
velul tehnic ridicat al asalturilor. O 
surpriză: necalificarea în primele 8 
locuri a unor trăgători cunoscuți, prin
tre care Al. Prujinschi (Cluj), M. Mi
ronov (Iași) și Al. Mironov (Craiova).

La floretă feminină (42 concurente), 
Maria Lujchi și Lidia Grib s-au de
tașat mai ales prin pregătire fizică, ca
pitol la care celelalte trăgătoare au 
fost în general deficitare. Clasament:
1. Maria Luțchi (Unio Satu Mare) d-b.;
2. Lidiq Grib d.b.; 3. Iudit Pop (Ști
ința București); 4. Iudit Kapdeba 
(C.S.M. Cluj).

Nivel bun ș-a înregistrat și în pro
ba de spadă (54 de trăgători) care a 
revenit pe merit lui V. Palmai de la 
Crișul Oradea. în urma lui Palmai 
s-au clasat A. Domainjicș (C.S.M. 
Cluj), Al. Prujinschi (C.S.M. Cluj) și 
M- Istrate (Steaua). ,

în fine, în proba de sabie (48 con
curenți), cîștigătorul a fost cunoscut, 
ca și la floretă feminină, după un ba
raj, între Gheorghe Culcea (Steaua), 
colegul său de club Sorin Poenaru și 
sabrerul M. Ioachim de la Stăruința 
Timișoara. A cîștigat Gh. Culcea. Pe 
locurile următoare S. Poenaru, M. Ioa
chim și M. Sandu (ultimul — de la 
S.P.C. București).

De remarcat arbitrajele competente 
prestate în special de A. Vilcea, Gh. 
Matei și C. Bunicelu.

A doua etapă (și ultima) a turneu
lui de calificare pentru finala compe
tiției va avea loc în prima decadă a 
lunii viitoare, la Cluj. 

tul de a și disputa locurile 1 și 2 ale 
clasamentului final.

Partida dintre aceste două formații 
a fost deosebit de disputată. Formația 
din Miercurea Ciuc a deschis scorul 
chiar în primul minut prin L. Rigo. 
Repriza se încheie însă cu un rezultat 
de egalitate (1—I), pentru bucureș- 
teni înscriind Ion Marian. După pauză, 
tot în primul minut L. Iordan aduce 
conducerea echipei Constructorul, pen
tru ca in minutul 34 tabela de marcaj 
să indice din nou egalitate: 2—2, 
prin golul reușit de A. Borbat. For
mația bucureșt'eană termină însă în 
avantaj, datorită golului înscris de Voi
culescu în minutul 36. Ultima parte a 
meciului se dispută într-o deosebită 
tensiune. Ambele echipe fac mari efor
turi pentru a obține victoria. Avîntul 
egalează din nou, în minutul 48, prin 
L. Ballo, pentru ca după patru mi
nute să ia conducerea (autorul golu
lui, L. Jere). Constructorul forțează 
acum jocul, înscriind patru goluri 
consecutiv în intervalul a cinci mi
nute, prin Ion Marian (4—4), Ion 
Marian (5—4), Moiș (6—4), L. Ior
dan (7—4). In ultimul minut de joc, 
C. Bartha reduce din handicap. Vic
toria revine astfel formației Construc
torul (antrenori M, Flamaropol și D. 
Constantiniu) cu scorul de 7—5 (1—1, 
2—1, 4—3). A fost o finală de bună 
calitate, în care Avîntul Miercurea 
Ciuc (antrenor Ștefan S?abo) a dat o 
replică viguroasă învingătorilor.

Constructorul, care a cîștigat titlul 
pentru a treia oară consecutiv, a ali
niat în aceșt campionat următorii ju
cători : Stoiculescu, Talntazan — Tu
dor Viorel, Ricci, Hadarag, Zgîncă II 
— Iordan, Moiș, Ion Marian, Zgîncă 
III, Nuțit, Voiculescu, Constantinescu, 
Pressel, Ruxandariu.

In jocul pentru locurile 3—4, Me
talul Rădăuți (antrenor loan Lungu) 
a învins pe Voința Miercurea Ciuc cu 
1—0 (0—0, 0—0, 1—0), prin golul 
înscris de Mohr, în minutul 49.

In urma acestor rezultate, clasamen
tul final se prezintă astfel : 1. CON

STRUCTORUL BUCUREȘTI; 2,- 
o'tntul Miercurea Ciuc; 3. Metalul R 
dăuți; 4. Voința Miercurea Ciuc;
Steaua; 6. S.S.E. nr. 2 Bucureșt 

Alba; 8. Steag

R.P.R."
u

7. Surianul Sebeș 
roșu Brașov.

„CUPA
La sfîrșitul acestei săptămîni 

mează să se dispute în Capitală con 
petiția dotată cu „Cupa R.P.R.". Vt 
participa la întrecere patru din ce 
mai bune formații de seniori și anuni 
Steaua, deținătoarea titlului de can, 
pioană republicană, Voința Miercurt 
Ciuc. Dinamo București și Tirnac 
Odorhei.

Aceste patru echipe se vor întîlt 
vineri, sîmbătă și duminică, sistei 
turneu numai tur, după un prograi 
care va fi stabilit în cursul zilei d 
azi.

L. ENCIU-coresp.

DE EA I. E. B. S
O Pentru cuplajul de fotbal RAPID- 

DINAMO PITEȘTI șl DINAMO BUC.-j 
U.T.A., din 21 martie de pe Stadionu 
„23 August”, biletele se vor găsi înce 
pînd de mîine la casele obișnuite : Pro 
nosport cal. Victoriei nr. 2, agenți 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele „23 Au 
gust", Republicii, Dinâmo și Giuleșț 
Casa specială din str. Ion Vidu fuficțm, 
nează fără întrerupere între orele 9—2J
• Casele de bilete din str. Ion Vidu 

Pronosport și de Ia stadionul Dinamo 
vind și bilete pentru întîlnirea interna 
țională de handbal (m) DINAMO—GRAS 
SHOPPERS ZURICH, din 20 martie de 
la șala Floreasca.
• Patinoarul artificial din parcul „2: 

August” este deschis pentru patinaj pu 
bile joi și sîmbătă, orele 17—19 și dumi 
nlcă orele 10—13 și 15—17.

La patinoar funcționează un curs d< 
inițiere în patinaj pentru copii. Inscrier 
se fac în zilele de 17, 19, 22 și 23 martie 
intre orele 12—17, pentru cursul can 
începe la 21 martie.
• La bazinul acoperit Floreasca con

tinuă cursul de inițiere la înot pentn 
copii- înscrieri la bazin.
• ASOCIAȚIILE SPORTIVE POT ÎN

CHEIA CONTRACTE PENTRU REZER 
VAREA DE BILETE LA JOCURILE DI 
FOTBAL DE CATEG. A ȘI INTERNA
TIONALE CE SE DESFĂȘOARĂ PI 
STADIOANELE „23 AUGUST" ȘI REPU. 
BLICII ADRESINDU-SE ÎNTREPRIN
DERII NOASTRE STR. VASILR CONTA 
NR. 16 ETAJ. VII.



PREGĂTIRILE ARBITRILOR PENTRU CAMPIONATUL REPUBLICAN
Ca și sportivii, arbitrii de rugbi se 

pregătesc intens în vederea apropia
tului „start" în campionatul republi
can. Recent, a avut loc la București 
și o importantă consfătuire care și-a 
propus — și, după părerea mea, a reu
șit — să stabilească o interpretare 
justă a ultimelor modificări ale regu
lamentului de joc. Din discuțiile pur
tate cu acest prilej au reieșit cîteva 
concluzii pe care fiecare arbitru de 
rugbi dornic să-și aducă contribuția 
la buna desfășurare a ediției din acest 
an a campionatului republican trebuie 
să și le însușească, să le aplice cu 
fermitate-

Concluziile lucrărilor consfătuirii 
noastre au arătat că arbitrii de rugbi 
au următoarele îndatoriri:

— să dea dovadă și pe viitor de 
Imparțialitate și de curaj în conduce
rea jocurilor;

— să fie foarte severi cu toate for
mele de ,’lacuri nepermise, obstrucții, 
joc neloiaf sau incorectitudini, pedep- 
sindu-le în strictă 
gulamentul;

— să țină cont 
nilor ilegale de
vinovat, făcînd permanent apel la spi
ritul jocului;

— să oprească la timp fazele con
fuze care generează de multe ori con
flicte între jucători și pot favoriza 
apariția accidentelor;

conformitate cu re-

în aprecierea acțiu- 
intenția jucătorului

fie permanent preocupați de 
jucătorilor și spectatorilor;
urmărească în permanență 

crearea unei atmosfere sănătoase, a 
unei discipline model pe terenurile de 
sport, neadmițînd nici un gest de pro
test al jucătorilor la deciziile lor;

— să încerce să asigure un ritm 
susținut jocului, ceea ce duce Ia creș
terea spectaculozității — mai ales prin 
neîngăduirea întârzierilor la repuneri;

— să dea o mai bună cursivitate și, 
implicit, o mai mare spectaculozitate 
a partidelor pe care le conduc, să a- 
plice cu mai mult curaj, adică în mai 
largă măsură legea avantajului, res- 
pectînd strict precizările regulamentare 
în această privință ;

— să se preocupe de respectarea în 
momentele fixe (margini și grămezi în 
special) a principiului echității, al 
rezolvării rapide a luptei pentru cîști- 
garea balonului și mai ales acela al 
sancționării stricte a infracțiunilor sur
venite între momentul cîștigării balo
nului și cel al declanșării atacului;

— să-și însușească temeinic linia 
de interpretare stabilită la consfătuire 
după indicațiile publicate prin grija 
colegiului central în materialele docu
mentare difuzate de F.R.R. pînă la 
apariția regulamentului aflat sub tipar;

— să 
educația

— să
po-

în- 
ad-

— să lucreze conștiincios pentru a 
dispune de o foarte bună pregătire fi
zică, astfel încît să fie în măsură să 
urmărească din cea mai favorabilă 
ziție fiecare fază a jocului;

— să controleze modul cum se 
tocmește lista de jucători și să nu
mită participarea la joc a acelora oare 
nu au făcută vizita medicală.

Procesul de gîndire al arbitrului tre
buie să urmească obligatoriu:

1. Stabilirea caracterului de 
șeală tehnică sau infracțiune în 
privește acțiunea jucătorului.

2. Aprecierea rapidă, dar corectă a 
avantajului imediat obținut de către 
echipa împotriva căreia s-a produs o 
infracțiune. în cazul cînd acest avan
taj nu există sau este mai mic decît 
sancțiunea prevăzută :

3. Oprirea jocului și sancționarea 
acțiunii neregulamentare.

Rămîne ca fiecare dintre noi să 
aplicăm aceste concluzii, să ne pregă
tim cu toată atenția, să „ținem pasul" 
cu tot ceea ce este nou- Este 
rie de cinste pentru fiecare 
să-și sporească contribuția la pregăti
rea jucătorilor și echipelor, la dezvol
tarea rugbiului din țara noastră.

o dato-
arbitru

GABRIEL EFTIMESCU
arbitru

IM AT ATI E

JOCURI FRUMOASE 
ÎN „CUPA TINERETULUI

Duminică, pe terenul Tineretului, s-au desfășurat pri
mele partide din cadrul competiției organizată de Clubul 
sportiv școlar. Vremea frumoasă și, mai ales, dorința iu
bitorilor de rugbi de a vedea această primă repetiție a 
echipelor bucureștene Știința Construcții, Știința I.P.G.G., 
Știința Arhitectura și Clubul sportiv școlar au făcut ca 
prima etapă a „Cupei tineretului" să se bucure de pre
zența a numeroși spectatori. Și nimeni n-a regretat. Me
ciurile au fost frumoase, de calitate.

în prima partidă s-au întîlnit formațiile Știința Con
strucții și Știința I.P.G.G. Studenții de la Construcții au 
învins cu <8—0 (8—0) prin două încercări (realizate de 
Ghica și Gudov), dintre care una transformată.

Clubul sportiv școlar — după un joc bun —• a cîști
gat în fața studenților de la Arhitectura : 16—0 (6—0). 
Au înscris : Mircea Braga (două încercări), Mircea Drăgan 
(încercare), Gavrilenco (lovitură de pedeapsă) — două 
încercări fiind transformate, de asemenea, de Gavrilenco.

Frumoasa evoluție a celor patru formații a făcut ca e- 
tapa a II-a a competiției — programată duminică — să 
fie așteptată cu interes deosebit. Sînt programate partide
le: Știința Arhitectura — Știința I.P.G.G. și Știința Con
strucții — Clubul sportiv școlar.

Luptă pentru balon între înaintașii Clubului sportiv școlar 
și cei ai formației Știința Arhitectura. Fază din întîlnirea 
disputată durrtnică în prima etapă a „Cupei Tineretului"

Rezultate de
Cu prilejul disputării ultimelor între

ceri pugiliste din cadrul- turneului pe 
categorii de la Hunedoara, au fost 
cunoscuți participanții la turneul final 
la încă două categorii de greutate 
(muscă și mijlocie) și o parte din cei de 
la categoria semigrea. In urma meciu
rilor disputate în cele trei reuniuni au 
obținut calificarea următorii boxeri : 
cat. muscă: C. Gruiescu (Bocșa), C. 
Ciucă (Buc.), C. Pop (Craiova), St. 
Costescu (Craiova); cat. mijlocie: 
Al. Nicolau (Buc.), Al. Mariuțan (Buc), 
H. Leov (Tg. Mureș), î. Olteanu 
(Buc.); cat. semigrea: I. Monea 
(Buc.), V. Trandafir (Buc.).

Iată rezultatele din ultima reuniune, 
în ordinea categoriilor: C. Tobă (Me
diaș) b.p. I. Nica (Oradea), C. Ciucă 
(Buc.) b.ab. II D. Popovici (Brașov), 
Șt. Costescu (Craiova) b.p. 1. Stoian 
(Buc.), N. Manea (Huned.) b.p. A. 
Constantin (Buc.), D. Davidescu (Buc.) 
b. ab. II Șt. Antonescu (Buc.), M. Ni
colau (Buc.) b.p. Gh, Preda (Buc.), 
S. Schiopu (Banat) b.p. D. Șandru 
(Reșița), N. Traian (CI. Muscel) b.ab. 
II C. Cojocaru (Buc.), I. Olteanu 
(Buc.) b.p. V. Chiriac (Constanța), 
N. Csabo (Oradea) b.p. I. Gheorghe 
(Brăila), V. Trandafir (Buc.) b. ab. II 
St. Szentanai (Oradea), I. Alonea 
(Buc.) b. k.o. II I. Grăjdeanu (Bra
șov).

Mărculescu încheie cu un gol spectaculos un nou atac al formației dinamo* 
viste. Fază din întîlnirea pe care campionii noștri au susținui-o in com
pania selecționatei Bucureștiului duminică dimineața la bazinul Floreasca 

Dinamoviștii bucureșteni și-au încheiat pregătirile 
pentru turneul de polo de la Magdeburg 

modificare în programul meciurilor 
viteza de acțiune, timpurile înregis
trate la ultimul control oficial pe dis
tanța de 100 m liber fiind elocvente? 
Blajec 58,9, Popa 59,3, Kroner 59,4, 
Novac 59,7 Zahan 60,3, Mihăilescu 60,9 
și Mărculescu 60,9- După cum ne-a de- 
olarat Ștefan Kroner, căpitanul echipei, 
în tabăra dinamovistă există mult op
timism și o puternică dorință de a con
firma în apropiatele întreceri rezul
tatele frumoase obținute la Eskilstuna. 
Jucătorii bucureșteni vor părăsi Capi
tala în cursul zilei de miercuri.

Zilele trecute a sosit o scrisoare din 
partea organizatorilor turneului de la 
Magdeburg care anunță o modificare 
de program. Iată ordinea meciurilor : 

VINERI: Dynamo Magdeburg—N.C.A.C. 
Moscova și Dozsa Szolnok—Dinamo 
București; SÎMBAtA : N.C.A.C. Mosco
va—Dozsa Szolnok și Dinamo București 
—Dynamo Magdeburg ; DUMINICĂ: Dy
namo Magdeburg—Dozsa Szolnok și 
Dinamo București—N.C.A.C. Moscova. 
După cum am mai anunțat, primele 
două echipe clasate în acest turneu se 
vor califica în grupa finală, alături de 
cele două formații pe care le va decide 
turneul de la Genova. Pentru meciurile 
de la Magdeburg, federația de speciali
tate a desemnat ca arbitru neutru pe 
Iugoslavul Seifert, (a.v.).

Organizatorii au anunțat o
Dinamoviștii bucureșteni și-auDinamoviștii bucureșteni și-au în

cheiat pregătirile în vederea turneului 
semifinal al „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă susținînd la 
sfîrșitul săptămînii trecute trei partide 
de verificare în compania unei selecțio
nate a Capitalei alcătuită din jucă
tori de la Steaua, Știința și Rapid. 
Campionii noștri au manifestat o bună 
dispoziție de joc, cîștigînd toate cele 
trei întîlniri: 10—4 (vineri), 6—3 (sîm- 
bătă) și 7—4 (duminică). Cu acest 
prilej, antrenorul G. Korcek a verifi
cat întregul lot de care dispune, sta- 
bilindu-se în linii mari — asupra for
mației pe care o va folosi la Magde
burg: Alureșanu și Frățilă — portari, 
Zahan, Kroner, Grințescu, Blajec, 
Mărculescu, Novac, Fleșeriu, Popa, Mi- 
hăilescu și Zamfirescu — jucători de 
cîmp.

In general, 
aceste meciuri de verificare au 
tisfacție. Echipa a acționat 
ritm susținut, cu faze de atac variate, 
în care accentul a căzut pe contra
atac. De altfel, se pare că majoritatea 
componenților lotului și-au îmbunătățit

toți jucătorii folosiți în 
dat sa- 
într-un

Cupa primăverii" a fost cucerită de S.S.E. nr. Z
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Viitorul (47 p), Steaua (45 p), Rapid 
(13 p), S.S.E. nr. 1 (3 p) și „Pa
latul pionierilor" (2 p).

Câștigătorii probelor: BĂIEȚI — 
133 m mixt: O. Hîrjeu (Steaua) 
1:57,6; 33 m fluture: A. Teodoresou 
(Dinamo) 33,0; 66 m spate: C. Pîrvu- 
lescti (Viitorul) 1:01,0; 100 m brast 
R. Diaoonescu (S.S.E. nr. 2) 1:28,2; 
33 m spate: T. Uțeanu (Dinamo) 26,8; 
66 m fluture: L. Petrașcu (Viitorul) 
1:01,2; 33 m bras: G. Popovici (Di
namo) 29,6; 100 m fluture: V. Dovgan 

m bras:
100 m 
1:28,7;

Concursul pentru „Gupa primăverii", 
disputat duminică dimineață la bazi
nul Floreasca în organizarea clubului 
Steaua, s-a bucurat de participarea 
a peste 150 de copii. Aceștia au do
vedit că au folosit din plin sezonul 
de iarnă pentru însușirea corectă a 
procedeelor tehnice și pentru îmbună
tățirea pregătirii fizice. Majoritatea 
copiilor au înotat corect și au arătat 
o bună rezistență în regim de viteză. 
Trofeul a fost cucerit de tinerii îno
tători de la S.S.E. nr. 2 (98 p), ur
mați de cei de la Dinamo (72 p),

Comentarii după turneul de la Constanța
la Hunedoara

Cea mai frumoasă comportare au a- 
vut-o C. Gruiescu (Bocșa), C. Ciucă 
(Buc.), M. Nicolau (Buc.) și C. Tobă 
(Mediaș) — care nu s-a calificat da
torită unei erori de arbitraj. I. Ol
teanu s-a prezentat slab, dar a obți
nut totuși calificarea datorită arbitra- 
jelo.* părtinitoare.

V. ALBU-coresp.

In turneul de la Constanța — cons
tatăm cu satisfacție —- s-au calificat, 
așa cum trebuie de fapt să se întîm- 
ple, cei mai buni. Brigada de arbitil 
(Rișat, Dobrotă, Matală, Tudose), con
dusă de delegatul general B. Robert, 
s-a comportat foarte bine, atribuind 
victoria totdeauna învingătorului. Unele 
scăpări au existat totuși din partea ar
bitrilor, dar numai din punct de ve
dere al felului în care aceștia au con
dus lupta în ning. Ca urmare a indul
genței manifestată de unii arbitri (Tu
dose, Matală și uneori Dobrotă) față 
de greșelile comise de boxeri în ring, 
uri număr de participanți și-au spart 
arcadele, fiind astfel puși în situația 
de a nu mai continua lupta. Dar nu 
arbitrii au fost vinovății principali. 
Cei mai mulți dintre participanți la 
turneul de la Constanța au fost lipsiți 
de 6 pregătire corespunzătoare pentru 
o asemenea întrecere. Dacă din punct 
de vedere al pregătirii fizice majorita-

a unui asemenea stil de 
primele două reuniuni unii 
au fost puși în imposibili- 
mai continua lupta pentru

tea au corespuns, la capitolul pregătire 
tehnică, ei au dovedit serioase lip
suri. In special în primele meciuri, 
execuțiile tehnice au fost defectuoase, 
acea finețe care îi caracterizează pe 
unii pugiliști fruntași fiind enexistentă 
(P. Covaliov, V. Mîrza, N. Puiu și 
P. Mircescu). Au abundat, în schimb, 
neregularitățile; a fost promovat boxul 
„în forță" cu căutarea loviturii deci
sive (Covaliov, Mîrza, Răgălie, Badea). 
Ca urmare 
luptă, după 
participanți 
tate de a
obținerea calificării, deși unii dintre ei 
erau foarte aproape 'de a o obține 
(H. Stumpf, St. Ispas).

Insuficienta pregătire tehnico-tactică 
este oarecum explicabilă dacă ne gîn- 
dim că unii fruntași ai boxului nos
tru nu mai urcaseră pe ring de cîteva 
luni. Se mai întîmplă uneori ca la în
ceputul perioadei competiționale, me
ciurile să nu fie la cel mai bun ni
vel tehnic. Pregătirea tehnico-tactică 
se poate realiza foarte bine și în ca
drul antrenamentelor „la mănuși" în să
lile respective.

P. Covaliov
trei partide, și 
două, au fost
valiov, lipsit complet de nerv și de 
control asupra execuțiilor tehnice, s-a

(Brăila), în toate cele 
V. Mîrza, în primele 

de nerecunoscut. Co-

calificat numai datorită vitalității sale 
binecunoscute. V. Mîrza în primele 
două meciuri a boxat ca un începător. 
Lipsit complet de apărare și de orien
tare în ring, Mîrza a recepționat nu
meroase lovituri perfect evitabile. Con
siderăm că dacă a obținut totuși cali
ficarea, aceasta se datorește în mare 
măsură și faptului că învingătorul său, 
H. Stumpf, accidentat în primul meoi 
a ieșit din „cursă".

La celălalt pol s-a situat o altă 
serie de boxeri. V. Dobre (Buc.) prin 
felul în care a evoluat la Constanța 
a demonstrat că este un serios preten
dent la primul loc al categoriei mijlo
cie mieă. C. Niculescu (Buc.) se pare 
că la această categorie se simte mai 
bine. Surprinzător s-a prezentat tînă- 
rul E. Constantinescu (Craiova) care 
a cîștigat două reprize în meciul cu 
V. Badea, abandonînd apoi datorită 
lipsei de experiență. V. Badea a dove
dit inconstanță. In primul meci a 
boxat foarte bine iar în următorul, 
aproape de nerecunoscut. N. Puiu s-a 
„încălzit" mai greu dar... bine.

Cu prilejul acestor reuniuni s-au -e- 
vidențiat 3 tineri cu reale calități: 
O. Sasu (Onești) — care practică 
boxul de mai puțin de 2 ani — I. 
Lungu (Oradea) și Al. Constantinescu 
(Tg. Mureș).

(S.S.E. nr. 2) 1:20,5; 66
O. Resner (Steaua) 1:05,7; 
spate: St. Purea (Viitorul) , . 
4x33 m liber: Dinamo 1:47,4; 4x66 
m liber: Viitorul 3:36,6; 4 x 100 m li
ber: S.S.E. nr. 2 5:19,4; FETIȚE — 
33 m fluture: Anca Pop (S.S.E. nr. 2)' 
36,8: 66 m spate: Ica Pădureanu 
(Viitorul) 1:03,1; 100 m bras: Sanda 
Borza (S.S.E. nr. 2) 1:35,2; 33 m
spate: Mihaela Măzgăreanu (S.S.E. 
nr. 2) 29,2; 66 sn fluture: Lucia Radu 
(Dinamo) 1:06,5; 133 m mixt; A,
Gorgos (Steaua) 2:09,1; 33 m bras:’ 
Anca Mihăescu (Dinamo) 31,3; 100 
m fluture: Gabriela Onuțiu (S.S.E. nr. 
2) 1:37,6; 66 m bras: Adriana Zei- 
cescu (Dinamo) 1:03,0; 100 m spates 
Eugenia Popescu (S.S.E. nr. 2) 1:30,8;; 
' ----------- 2 2:13,1;'

nr. 2 3:57,4i
S.S.E.

S.S.E.
S.S.E. nr. 2 5:35,8. ’ 
înotători au participat 
concurs organizat la

4x33 tn mixt: 
4x66 m liber 
4x100 m liber:

• 129 tineri 
la un reușit
Turda de Ă. S. Metalul. La întreceri 
au luat parte reprezentanți ai clubu
rilor și asociațiilor sportive Știința 
Cluj, S.S.E. Cluj, C.S.M. Cluj și Me
talul Turda. Iată cîteva dintre cele mai 
bune rezultate: 100 ,m fluture: Petru 
Aron (Știința Cluj) 1:09,9; 100 m
bras: Petru Aron 1:20,4; 100 m liber: 
G. Alexandru (Știința Cluj) 1:04,9. La 
fete s-a remarcat Mihaela Dobocan-’ 
(Metalul Turda) care a obținut urmă
toarele rezultate: 25 m liber: 18,0; 
25 m spate: 22,3; 50 m liber: 41,0. 
In clasamentul pe echipe primul loo 
a fost ocupat de Știința Cluj cu 92 p. 
Urmează S.S.E. Cluj 43 p, C.S.M, 
Cluj 42 p și Metalul Turda 38 p, 
(IOSIF PATAKY -coresp.).
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Ecouri după campionatul mondial de hochei pe gheată

1 TAMPERE 14 (Agerpres). Campio
natul mondial de la Tampere, a decla
rat vicepreședintele Ligii internaționale 
de hochei pe gheață, John Ahearne, 
a fost fără îndoială cei mai reușit din 
istoria acestui sport care cîștigă o 
popularitate tot mai largă. S-a jucat 
un hochei excelent în multe partide. 
Hocheiștii sovietici, cehoslovaci, sue
dezi au fost remarcabili. Din păcate 
există un decalaj prea mare în ce pri
vește nivelul jocurilor dintre echipele 
fruntașe și celelalte echipe. De aceea 
în turneu continuă să se înregistreze 
scoruri mari.

La Tampere, a spus Ahearne, cu 
prilejul congresului L.I.H.G., au fost 
dezbătute perspectivele dezvoltării ho
cheiului și organizării noilor întîlniri. 
Sînt de părere că trebuie să se orga
nizeze un campionat al lumii numai 
între cele cinci echipe fruntașe și nea
părat în două etape (tur-retur), iar 
celelalte echipe din Europa să joace 
pentru titlul de fruntașe ale continen
tului.

în prezent, se vorbește foarte mult 
despre „Cupa campionilor europeni*. 
© asemenea competiție merită să se 
organizeze, dar făiă participarea cam
pionilor U.R.S.S., Suediei și Ceho
slovaciei. Altfel, laurii vor reveni me
reu celor trer echipe, iar pentru cele
lalte întrecerea nu va constitui un sti
mulent.

Vorbind despre criza hocheiului a- 
mator canadian, Ahearne a subliniat 
că ea va continua atîta timp cît înșiși 
canadienii nu vor pune ordine în nu
meroasa lor familie de hocheiști și 
nu vor rupe orice relații cu cluburile 
profesioniste.

Iată-i în fotografie pe echipierii reprezentativei de hochei pe gheață a Uniunii 
Sovietice, campioană mondială și europeană : de la stingă la dreapta — 
V. Alexandrov, A. Firsov, V. Brejnev, L. Volkov, B. Kuzkin, V. Konovalenko, 
V. Zingher, V. Davîdov (rîndul întîi); K. Loktev, I. Volkov, B. Maiorov, 
A. Ionov, V. lakușev, A. Ragulin, E. Ivanov, V. Starșinov, A. Almetov, 

și antrenorii echipei A. Cernîșev și A. Tarasov (rîndul al doilea)
Foto: TASS

ENsaheta PoHhroniade, pe locul doi la Belgrad

ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI
CONCURS DE ATLETISM 

LA DETROIT

Cîteva performanțe de valoare 
fost înregistrate în cadrul unui 
curs de atletism, disputat pe teren a- 
coperit la Detroit. Randy Matson a 
aruncat greutatea la 19,25 m iar 
Theron Lewis a parcurs 440 yarzi în 
47,8. Proba de 880 yarzi a fost cîști
gată de Tom Roden în 1:51,8. In proba 
de 1 milă victoria a revenit lui Al- 
Carius cu 4:09,0, care l-a învins pe 
Gerry Lindgren din echipa olimpică a 
S.U.A.

au 
con-

ANQUETIL CONDUCE IN CURSA 
PARIS — NISA

Competiția internațională de 
clism Paris—Nisa a continuat 
desfășurarea etapei contra-cronome- 
trului, disputată pe distanța de 33 
km. Cel mai bun timp a fost înre
gistrat de Jacques Anquetil (Fran
ța), care a realizat 40:04,0 (medie 
orară 49,417 km). Al doilea a fost 
Rudy Altig (R.F.G.) — 40:37,0 urmat 
de francezul Poulidor — 40:46,0. In 
clasamentul general individual con
duce tot Anquetil, urmat la 2:18,0 
de Altig (R.F.G.) și la 2:56,0 de ita
lianul Zilioli. Poulidor se află pe 
locul 4 la 3:57,0 de lider.

ci- 
cu

★
I Grupa B a campionatului mondial 
S fost cîștigată de echipa Poloniei.

După desfășurarea a 6 runde, în tur
neul internațional de șah de la Belgrad 
conduce iugoslava Ljiljak cu 4,5 (1)
puncte, urmată de Elisabeta Polihro- 
niade cu 4 puncte, Heemskerk 3 punc
te și două partide întrerupte. în run
da a 5-a Polihroniade a cîștigat la 
Bilek, iar în runda a 6-a a remizat 
cu Pihalici. Cealaltă jucătoare romîn- 
că, Margareta Teodorescu, a făcut re
miză cu Katia Iovanovici și totalizea
ză 2,5 punote, avînd o partidă între
ruptă în avantaj la Vujanovici. Cam-

pioana Iugoslaviei, Milunka Lazarevici, 
a pierdut cu albele în runda a 5-a la 
Kures, cîștigînd apoi cu negrele la 
Konarkowska.

• Intr-un meci internațional 
masculin de handbal, echipa R. F. 
Germane a învins cu scorul de 
14—13 (9—-7) echipa . Suediei.

NOTE DE DRUM

Acasă la Kjell Johansson...
Eskilstuna, cu cei 60.000 de locuitori 

ai săi, este cel de al II-lea oraș al 
Suediei, important centru industrial și 
turistic, situat la numai 90 de minute 
(cu trenul electric) de Stockholm. Pen
tru amatorii de istorie mai putem adău
ga că orașul are o vechime de peste 
300 de ani, iar primul său locuitor a 
fost misionarul englez Eskil (de unde 
tși trage și numele), care și-a construit 
o cabană în anul 1650, pe locul unde 
se ridică astăzi impunătorul Stadts- 
hotel, clădit după toate normele moder
ne, din sticlă și aluminiu.

Și din punct de vedere sportiv Es
kilstuna are o frumoasă tradiție. Echi
pele sale de polo, handbal, iotbal sau 
cic lobul (un sport foarte răspindit în 
Suedia) sînt vestite în întreaga tară, 
ca de altfel și bazinul său de 25 m 
(vechi de 35 de ani), sala cu 3000 de 
locuri, care va găzdui probabil in 1967 
jocuri ale campionatului mondial de 
handbal, sau pista atletică unde jamai- 
canul George Rhoden a alergat — 
pentru prima oară in Europa — distan
ța de 400 m sub 46 sec. (45$ sec. in 
august 1950). Majoritatea onorurilor 
se îndreaptă insă spre Kjell Johansson, 
campion al continentului la tenis de 
masă, jacheta minune" a Eskilstunei, 
cum îl socotesc toți concetățenii săi.

Am avut prilejul de a-l întilni pe 
Johansșon chiar in sala de antrena
ment a clubului Tunafors, povestind 
coechipierilor despre recentul său tur
neu in Japonia. Și cum discuția nu era 
lipsită de interes, am... aminat cu o 
jumătate de oră interviul plănuit.

„Timp de 45 de zile am colindat prin 
cele mai mari orașe din țara „Soare
lui răsare" întîlnindu-mă de mai multe 
ori cu cei mai puternici jucători ni
poni. Am participat, împreună cu prie
tenul meu Hans Aiser, la 18 concursuri 
și în nici unul dintre ele nu ne-am 
clasat mai bine de locul trei I Aceasta 
mă scutește de comentarii privind va
loarea adversarilor întîlniți. Aș vrea to
tuși să citez dintre ei pe Konaka, Ogi- 
mura, Nakone și Kimura, care după 
părerea mea vor da mult de furcă, la 
Ljubljana, jucătorilor chinezi. Majori
tatea tenismenilor japonezi «tacă în
tr-un ritm îndrăcit, pur și simplu su
focant. Ca să le ................ "
să fii la rîndu-ți 
în același timp 
dacă ai intrat în 
te pierdut..."

1/

poți face față trebuie 
o mașină de tras și 
un bun „contreur" ; 
defensivă ești dinain-

• La Dublin s-au disputat campiona
tele internaționale de tenis de masă ale 
Irlandei. In finala probei de simplu mas
culin s-au întîlnit cehoslovacii Stanek 
șl Mlko. Primul a învins cu 21—13, 
21—19, 25—23.

ÎNTR-UN MECI retur contînd pen
tru sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la volei (feminin),- 
la Praga, echipa Dinamo Moscova a 
învins ou 3—1 (15—9; 15—9; 14—16; 
15—7) echipa C.K.D. Praga. învingă
toare și în primul joc (3—0), voleiba
listele sovietice s-au calificat 
semifinale.

Record mondial de juniori la

pentru

haltere

haltereCu prilejul unui concurs de 
disputat la Tokio, tînărul sportiv ja
ponez de categoria „cocoș", Tetsuhide 
Sasaki a stabilit un nou record mon- 

cu
110 
său

dial de juniori la stilul „înyins" 
112,500 kg. Vechiul record era de 
kg și aparținea compatriotului 
Shiro Ichinoseki.

pro-• O dată cu disputarea finalei 
bei de simplu feminin au luat sfîrșit, > 
la Cairo, campionatele internaționale 
de tenis de cîmp ale R.A.U. Victoria a • 
revenit jucătoarei Gail Sherif (Aus
tralia) care a învins-o ou 6—4; 6—1 
pe Jacqueline Lewis (Franța). Majo
ritatea participanfilor care au evoluat 
la Cairo, se vor întrece peste două zile 
în turneul internațional de la Alexan
dria. La acest turneu participă și ju
cătorii romîni Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase.

Concursul de schi
,,Marele premiu al Slovaciei"

TATRANSKA LOMN1CA, 15 (prin 
telefon). Luni dimineață s-a desfășurat 
pe pîrtia din localitate proba de slalom 
special din cadrul tradiționalului concurs 
„Marele premru al Slovaciei". La cursă 
au participat 67 de concurenți din Polo
nia, Cehoslovacia, Austria, Franța, 
R. F. Germană, Elveția, R. D. Germană, 
U.R.S.S. și Rornînia. Ei s-au întrecut pe 
un traseu cu lungimea de 500 m, dife
rență de nivel 210 m, avînd amenajate 
65 de porți în prima manșă și 69 de 
porți în manșa a doua. Primul loc a 
fost cucerit de polonezul Andrei Ba- 
cleda cu 124,43, urmat de cehoslovacul 
L. Rikvalsky — 127,40. Dintre schiorii 
romîni, cei mai bine s-a clasat Cornel 
Tăbărș: locul 9 cu 130,88. K. Gohn 
a căzut în prima manșă și s-a clasai 
pe locul 18.

Miercuri se dispută a doua și ulti
ma probă a concursului, slalomul uriaș.

CARNET EXTERN

Cinezi campionul mondial?

Apoi, Kjell a ținut morțiș să ne spu
nă că in timpul turneului nu a pierdut 
mai nimic din redutabilele sale cali
tăți. Ba dimpotrivă... Trecind la masa 
de joc a rugat pe unul din colegii 
săi să-i servească de 10 ori la rînd o min
ge cu care apoi a „măturat" literalmen
te, de tot atîtea cri, o hirtie de 5 co
roane aflată în colțul opus al mesei I

— Ați putea să ne dați un pronostic 
pentru „mondialele" de la Ljubljana 7

— Este foarte greu. Ltiați 5 jucători 
chinezi, în frunte cu Ciuan-Tze-tun, 5 
japonezi, dintre care nu pot să lipseas
că cei amintiți mai sus și mai adău
gați 3 europeni : pe Aiser, germanul 
Scholler și iugoslavul Korpa, care va fi 
la el acasă. Băgați numele lor într-o 
pălărie, eventual împreună cu al meu, 
și trageți unul...

— Ce șanse acordați jucătorilor 
romîni la această competiție 7

— 11 apreciez foarte mult pe Gitir- 
giucă. De altfel, acesta m-a și învins 
Ia Malmo, într-un meci pe echipe. Are 
un joc derutant și este capabil de orice 
surpriză, cînd este „in mînă". In
tre Negulescu șj Reti îl prefer pe al 
doilea, care, însă, trebuie să-și contro
leze mai mult mișcările pentru că a- 
desea — în acțiuni — este prea re
pezit. Cred că echipa Romînici va da 
mult de furcă marilor favorjți.

Cind a venit, insă, și rîndul întrebă
rilor despre... Kjell Johansson, el s-a 
scuzat extrem de politicos și a trecut 
la masa de joc. Astfel că am fost ne- 
owZ sa ma mulțumesc mai mult cu ț jn’ uițilne)e etape, Galatasaray a obținut
relatările coechipierilor săi.

Actualul campion european, pe care 
toată Eskilstuna îl și vede cu meda
lia de aur la Ljubljana, are 21 de ani 
și este necăsătorit. In timpul școlii a 
jucat cu multă plăcere handbal și 
bandy (hochei pe gheață cu mingea), 
iar colegii săi afirmă că dacă ar fi 
perseverat, ar fi ajuns și campion al 
Suediei la înot. Secretele performanței? 
Zilnic cite patru ore de antrenament 
și multe, foarte multe concursuri cu 
handicap, pe care Kjell le socotește ex
trem de utile. Nu fumează și nu con
sumă băuturi alcoolice. In schimb, 
adoră un disc bun, o lectură odihnitoa
re, mai ales in preajma marilor com
petiții.

Mai este oare nevoie și de alte ex
plicații 7

ADRIAN VASILIU

Redacția șl administrația s str. Vasile Conta

De cîteva zile forul suprem al boxu
lui profesionist „WBA" a desemnat 
pe noul campion mondial la categoria 
„grea", in persoana pugilistului negru 
Ernie Terrel, învingător la Chicago în 
fața lui Eddie Machen. Meciul, disputat 
pe ringul amfiteatrului din localitate, 
in prezența a numai 6 000 de spectatori, 
a constituit un „galop" de sănătate 
pentru acest nou colos al ringului, care 
n-a pierdut nici una din cele 25 de par
tide susținute. Terrel este în virstă de 
25 de ani, are 101 kg și e înalt de 
1,93 m. WBA l-a proclamat campion 
al lumii numai pentru 3 luni, deoarece 
la sfirșitul acestui interval el va tre
bui să lupte pentru titlu cu Floyd Pat
terson, învingătorul la puncte al cana
dianului Chuvallo. Este interesant de 
urmărit dacă Terrel va confirma cali
tățile sale in fața „bătrinului" Floyd, 
singurul boxer de categoria grea care

a reușit să recucerească centura pier
dută (ne referim la meciul revanșă 
cîștigat de Patterson in fața suedezului 
Johansson). Dacă va învinge, Patter
son ar intra pentru a doua oară în po
sesia invidiatei centuri de campion al 
lumii la... „toate categoriile".

Citind aceste rinduri, amatorii de 
box se întreabă pe bună dreptate; dar 
cu centura lui Cassius Clay cum ră- 
mine 7 Forul suprem continuă, să nu-l 
recunoască pe Cassius Clațp campion 
mondial, deoarece adversarul său Sonny 
Liston a fost acuzat de „aranjamente". 
De asemenea, nici meciul de la 25 mai, 
în care Clay acordă la Boston revanșa 
lui Liston nu are caracter oficial — a 
declarat un purtător de cuvint al WBA. 
După cum se vede, în boxul mondial 
profesionist apele continuă să fie tul
buri.

P.O.A.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• ÎN TURCIA SI PORTUGALIA ECHIPELE FRUNTAȘE ÎSI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIILE • SA
RAJEVO ARE UN AVANS DE -----------------------------' ---------------- -- ---------- ----------
• DERBIUL CAMPIONATULUI

3 PUNCTE • PRIMA ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL UNGARIEI 
ENGLEZ : MANCHESTER UNITED - CHELSEA 4-0 !

In Turcia și Portugalia — țări re
partizate în grupa a IV-a a prelimi
nariilor campionatului mondial, împre
ună cu Rornînia și Cehoslovacia — 
campionatele naționale sînt în plină 
desfășurare.

După cum ni se transmite din Istan
bul, echipele care dau cei mai muiți 
jucători reprezentativei turce, își păs
trează locurile fruntașe. In prezent, 
după 21 etape, în fruntea clasamentu
lui se află Fenerbahce cu 33 p. din 
21 jocuri, urmată de Besiktas cu 27 p., 
din 19 jocuri și Galatasaray cu ace
lași număr de puncte din 21 de jocuri.

două victorii: 3—1 cu Izmir și 1—0 cu 
Altinordu. Fruntașa clasamentului (Fe
nerbahce), a realizat 
nule : 0—0 cu Ankara și 
Spor.

două meciuri
1—1 cu Dernir

★
Și în Portugalia, în 

de pregătire în vederea 
preliminariile C.M., campionatul con
tinuă cu regularitate. Benfica Lisabona 
a mai făcut un pas spre titlu. Dumi
nică, - Benfica a jucat în deplasare și 
a cîștigat meciul cu Guimaraes, cu 
3—1. La pauză, campionii conduceau 
cu 3—0, prin golurile marcate de Co- 
luna, Torres și Augusto. Alte rezul
tate: Sporting — Leixoes 1—0, Se- 
tubal — Academica 1—1, C.U.F. —

1—1.Seixal 3—0, Braga — Varzim 
Poziția echipelor fruntașe:
1. Benfica
2. C.U.F.

IUGOSLAVIA 
Steaua roșie —
Sarajevo —■ Vojvodina 3—oȚVardar— 
VeLej 0—0, Zagreb — Hajduc Split 
1—0, Radnicki 
0—0, Sutieska 
Rjeka
1. Sarajevo
2. Rjeka
3. Partizan

UNGARIA (etapa
Csepel 2—0, Ferenevaros — Talabanya
1— 1, Komlo — Uonved 0—3, Salgo- 
tarjan — Vasas 1—1, Dorog — Ujpesti. 
Dozsa 0—4, Szeged — Pecs 1—0, 
M.T.K. — Ozd 4—0.

R.D. GERMANA (etapa a 18-a) : 
Dynamo Berlin — Karl Marx Stadt 
3—1, Aufbau Magdeburg — Dynamo 

?, ”___e — Chemie
Leipzig 1—0, Lokomotive Stenda! — 
S.K. Neubrandenburg 4—4, Motor 
Jena — Empor. Rostock 3—1 1, S.C. 
Leipzig — Motor Steinach 4—1.

FRANȚA (etapa a 25-a) : Toulouse— 
Monaco 0—2 1, Nîmes — Toulon 0—1 !, 
Rouen — Bordeaux 1—0, Valenciennes 
— Sedan 1—1, Angers — Nantes
2— 2, Rennes — Sochaux 1—1, Stras
bourg^—'" Ștade Franțais 2—0, St. 
Etienne — Lyon 1—0, Lille — Lens 
1—0.

20 14 5 1
20 13 2 5

(etapa a
Dinamo Zagreb 2—1,

65:13 33
42:22 28

17-a) :

O.F.K. Beograd 
Je'eznicear 2—0, 

Treșnevka 3—1.
11 3
9 4
8 5
I):

17
17
16

3 36:1
4 30:1
3 25:1
Gyor

25
22
21

plină perioadă. w .. < «-- nwufiu i'UiMUtuuiPparticipam la 1>r?sda 3_0, Wismut _ 
Leipzig 1—0, Lokomotive Ste 
S.K. Neubrandenburg 4—4,

ANGLIA (meciuri de cupă — sfer
turi de finală) : Leeds United — Crystal 
Palace 3—0, Manchester United — 
Wolverhampton Wanderers 5—3, Li
verpool — Leicester 1—0. In semi
finale se întîlnesc Leeds United — ț 
Manchester United și Chelsea — Li
verpool. Meciuri de campionat: Man- 
chester United — Chelsea 4—01, 
Nottingham Forrest — Arsenal 3—0, 
Stoke City — Blackburn Rowers 1—1. 
După 33 de etape continuă să conducă 
Chelsea cu 48 p.

★
MIINE se dispută numeroase meciuri 

internaționale. In preliminariile cam
pionatului mondial: Țara Galilor — 
Grecia (în tur 0—2) ; în Cupa cupe
lor : Miinchen 1860 — Legia Varșovia 
(în tur 4—0) .și West Ham United — 
Lausanne; în C.C.E.: Real Madrid — 
Benfica (în tur 1—5).

SELECȚIONATA Spaniei a jucat du
minică seara la Sevilla un meci de ve
rificare cu echipa vest-germană S.V. 
Meidericher. Fotbaliștii germani au ob
ținut o surprinzătoare victorie cu sco
rul de 3—2 (2—1). , -

LA TUNIS s-au întîlnit în meci ami
cal reprezentativele Tunisiei și Al
geriei. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 0—0.

CONTINUINDU-ȘI turneul în Alge
ria echipa bulgară de fotbal Slavia 
Sofia a întîlnit la Alger echipa secun
dă a țării. Fotbaliștii bulgari au ob
ținut victoria cu siorul de 3—0.
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