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Aspect de la mitingul de doliu din Piața Republicii

24 martie 1965. Nu va fi uitată niciodată 
această zi, cînd poporul nostru a condus 
pe ultimul său drum pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Privirile patriei 
îndoliate, adine îndurerate, gîndvrile fie
căruia s-au îndreptat spre Palatul Consi
liului de Stat, unde, timp de trei zile,_ din 
zori și pînă noaptea tîrziu, zeci și zeci de 
mii de oomeni au adus omagiul lor la ca
tafalcul aceluia care, cu totală dăruire de 
sine, și-a închinat întreaga viață slujirii 
poporului, fericirii sale, cauzei socialis
mului și păcii.

în aceste ceasuri de doliu s-au alăturat 
durerii noastre popoare ale lumii de pe 
toate continentele, steagurile a zeci de 
state flutură cernite în bernă, în semn de 
omagiu adus strălucitului om de stat care 
a desfășurat o vastă activitate politică de 
colaborare și apropiere între popoare.

In această dimineață cernită, la Palatul 
Consiliului de Stat, la catafalcul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se schimbă în- 
tr-o adîncă tăcere ultimele gărzi. în sala 
aceasta, unde de atîtea ori s-a auzit gla
sul cț»!g, vibrant și cumpătat, al celui care 
a adus o uriașă contribuție la mersul 
înaijife, spre socialism, al Romîniei, răsună 
acum acordurile grave, solemne, ale mar
șurilor funebre.

Alături de catafalc se află membrii fa
miliei sale. Stau de strajă lîngă trupul 
neînsuflețit al conducătorului iubit membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, deputați în Marea Adunare 
națională, personalități de seamă ale vieții 
noastre științifice și culturale, generali.

La ora 10,30, din ultima gardă de onoare 
fac parte tovarășii săi cei mai apropiați 
de luptă și muncă : Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Chiyu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Paul Niculescu- 
Mizil, llie Verdeț.

La ora 10,50, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
acoperit de steagurile îngemănate ale 
partidului și statului, purtat pe umeri de 
membri și membri supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., de secretarii C.C. 
al P.M.R., este scos din Palatul Consiliului 
de Stat și așezat pe catafalcul drapat în 
catifea neagră din fața tribunei ridicate 
în Piața Republicii.

Companiile militare, aliniate în fața tri
bunei, reprezentînd toate genurile de 
arme, dau onorul.

Mulțimea de oameni, profund îndurerată, 
aflată în piață, se descoperă. Este o mare 
umană, încremenită pînă departe, pe 

arterele Capitalei. Locuitori ai Bucureștiu- 
lui, delegații ale tuturor regiunilor țării — 
oameni de toate profesiile, tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei — înconjoară în a- 
ceste clipe catafalcul marelui dispărut, 
întreg poporul stă parcă de veghe la cata
falc, făcînd marea gardă de onoare ace
luia ce vreme îndelungată s-a aflat în 
fruntea partidului, l-a condus cu atîta 
înflăcărare și clarviziune spre izbînzile de 
azi și de mîine ale Romîniei noi, socialiste.

Mâi sînt cîteva clipe pînă la mitingul de 
doliu. în tribuna centrală, pe a cărei ca
tifea strălucesc stemele partidului și statu
lui, între care se desfășoară faldurile unei 
eșarfe îndoliate, urcă membrii familiei 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorii partidului și statului. în tribunele 
loterale iau loc membri ai C.C. al P.M.R, 
ai Consiliului de Stat și ai guvernului, de
putați ai Marii Adunări Nationole, condu
cători ai organizațiilor obștești și institu
țiilor centrale.

în tribune se află, de asemenea, membrii 
delegațiilor de partid și de stat, reprezen
tanții șefilor de state și ai guvernelor la 
funeraliile tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Sînt prezenfi șefii misiunilor diplomatice 
aoreditați la București, atașați militari, zia
riști romîni și străini.

începe mitingul de doliu. Cuvîrvtul de 
deschidere este rostit de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Comisiei de organizare 
a funeraliilor. Iau cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Apostol, Ion Gheorghe Maurer, 
Nicolae Ceaușescu.

Mitingul de doliu ia sfîrșit.
Trupele prezintă onorul; în acordurile 

grave ale marșului funebru, ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate coboară 
sicriul de pe catafalc, depunîndu-l pe un 
afet de tun. în mașina militară care poartă 
tunul, un pluton de ostasi stau neclintiți 
de strajă.

Cortegiul funerar își începe drumul spre 
Monumentul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socialism.

în față sînt purtate mari coroane de 
flori, care au fost depuse la catafalc din 
partea C.C. al P.M.R., a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri, a Marii 
Adunări Naționale, organizațiilor obștești, 
Academiei R.P. Romîne, a familiei.

Urmează un grup de generali și ofițeri 
superiori purtînd perne de catifea vișinie 
pe care se află înaltele ordine și medalii 
romînești și străine cu care a fost distins 
tovarășul Gheorghiu-Dej.

După afetul de tun, pe care este așezat 
sicriul, pășesc membrii familiei marelui 
dispărut, conducătorii partidului și statu

lui și alte persoane oficiale, membrii de
legațiilor de partid și de stat din țările so
cialiste, reprezentanți ai unor șefi de state 
și guverne, delegați ai partidelor comuniste 
și muncitorești frățești.
' Companiile de onoare, care urmează si

criul, poartă în frunte drapelul îndoliat al 
patriei.

Zeci și zeci de mii de oameni ai muncii 
însoțesc pe ultimul său drum pe iubitul 
tovarăș Gheorghiu-Dej.

Sînt deosebit de grele aceste clipe, cînd 
poporul romîn se desparte pentru totdea
una de fiul său credincios. Așa cum s-o 
petrecut și în viață, cînd tovarășul 
Gheorghiu-Dej se afla în mijlocul poporu
lui, sicriul cu corpul său neînsuflețit trece 
printr-un imens culoar viu de oameni zgu- 
duiți de greaua durere pe care o încearcă 
patria noastră. Cu lacrimi oe fețele îm
pietrite, cu inimile îndoliate, ei înclină fruntea 
la trecerea aceluia care și-a închinat în
treaga sa viață binelui și fericirii poporului, 
adueîndu-i din nou prinosul dragostei și re
cunoștinței lor. Acest ultim drum este ur
mărit cu strîngere de inimă de o țară în
treagă. Milioane de cetățeni ascultă cu 
emoție transmisia directă făcută de postu
rile noastre de radio, urmăresc în fața 
ecranelor de televiziune impresionanta 
solemnitate.

La ora 14, convoiul funerar ajunge la 
Parcul Libertății. Sfîrșitul coloanei celor 
care îl însoțesc pe ultimul său drum pe 
tovarășul Gheorghiu-Dej este încă undeva 
departe în urmă.

O masă compactă de oameni acoperă 
piețele de pe traseu, platourile din jurul 
Monumentului și aleilor parcului.

Cortegiul se desfășoară solemn, pe 
lunga alee ce urcă spre Monumentul ce 
domină împrejurimile. între arcele de gra
nit roșu, ce se avîntă spre înălțimi, strălu
cește pînă departe flacăra ce arde într-o 
amforă, simbolizînd prezența veșnic vie în 
inima și gîndul țării a luptătorilor dîrji ai 
poporului nostru, care și-au dăruit viața 
binelui și fericirii sale.

Cortegiul funerar se oprește în fața po
dului arcuit peste lac. Ridicat pe umeri de 
generali, în timp ce trupele prezintă ono
rul, sicriul, însoțit de membrii familiei și 
de conducătorii partidului și statului, este 
purtat, în sunetele marșului funebru, pe 
treptele marii scări ce urcă spre Monu
ment.

Aici, pe marele platou, cu steagul în
doliat al tării, plecat în semn de salut, 
două batalioane de gardă, alcătuite din 
tineri născufi în anul 1944, anul eliberării 
patriei, prezintă onorul — simbol al oma

giului pe care, alături de întregul popor, 
îl aduc generațiile de după 23 Augus* care 
trăiesc anii luminoși ai vieții de astăzi, 
crescute, educate și călite sub conducerea 
înțeleaptă a partidului.

în fața Monumentului, sicriul este așezat 
pe un catafalc.

Se intonează Imnul de Stat al R. H 
Romîne.

Ultimele clipe de rămas bun. Purtat oe 
umeri de conducătorii partidului și statului, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, însoți* de memb ii 
familiei, de șefii delegațiilor de peste ho
tare, este adus în fața criptei din centrul 
rotondei Monumentului. El este coborî* în
cet în criptă, peste care se așează o les
pede de marmură în care, sub stema par
tidului, se află gravată inscriotia : 
„Gheorghe Gheorghiu-Dei — 8-11-1901 — 
19-3-1965".

O tăcere adîncă s-a lăsat peste întreaga 
țară. Solemn, răsună acordur'e Internațio
nalei. în semn de ultim omagiu se *rag 24 
de salve de artilerie în Capitala și in toate 
orașele de reședință ale regiunilor. De 
undeva, de departe, vîntul aduce sunetele 
triste ale sirenelor. Peste întreaga tară se 
așterne sunetul pătrunzător al acestui 
ultim salut muncitoresc, care răscolește 
tristețea ce a cuprins meleagurile patriei. 
Pentru trei minute se ooresfe in loc frea
mătul orașelor și satelor ; nu se mai aude 
vuietul mașinilor din fabrici și uzine, de 
pe șantiere sau din mine, locomotivele și 
autovehiculele stau nem'șca’e, se opresc 
motoarele navelor ce poartă tricolorul ro- 
mînesc pe mări îndepărtate în picioare, 
la locul lor de muncă, pretutindeni, în 
case sau pe străzi, oamenii tac îndure
rați.

inima tovarășului Gheorahiu-Dej a 
încetat să bată ; el trăiește însă în 
inima întregului popor, amintirea lui va fi 
păstrată cu adînc respect din generație în 
generație. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej nu mai este, dar memoria sa va fi 
eternizată — ca ce! mai adînc omagiu al 
poporului — prin noi înfăptuiri în mă
reața operă de ridicare a patriei noastre 
pe culmile civilizației și progresului.

Ca un imn închinat memoriei sale răsună 
cu mai multă putere vuietul muncii ce se 
reia pretutindeni. Strîns unit în jurul 
Partidului Muncitoresc Romîn, al conducerii 
sale încercate, poporul nostru continuă 
hofărît și neabătut lupta pentru făurirea 
viitorului tot mai luminos al Romîniei 
socialiste.

MIRCEA MOARCĂS 
ADRIAN IONESCU



Ce v-ați propus sâ realizați anul acesta?
Ne răspund comisiile de propagandă și educație ale consiliilor 

și Maramureșregionale UCFS Bacău, Banat, Dobrogea

Calendarul sportiv al anului 1965 e bogat în acțiuni sportive de mase 
și de performanță. Această activitate sportivă impune și o intensă 
muncă de propagandă sportivă și de educare a sportivilor. In dorința 
de a afla ce măsuri și-au propus în această privință consiliile regionale ale 

UCFS, am rugat ca întrebării din titlu să-i dea răspuns deocamdată patru 
dintre comisiile regionale de propagandă și educație.

lată răspunsurile primite :

proiectate, ci vom depune o muncă 
stăruitoare zi de zi, în ședințele de 
antrenament, în timpul jocurilor ca și 
în viața dinafara terenului pentru ca 
sportivii regiunii să ne facă cinste 
prin comportarea lor demnă în viața 
de zi cu zi și pe terenurile de sport.

BACAU

Și arbitrii sâ contribuie 
la dezvoltarea gimnasticii noastre

rele: între două mișcări ușoare 6 
balansul intermediar se penalizează \ 
0,50 puncte, între două mișcări gre 
(B) cu 0,40, iar între două mișcări foa 
te grele (C) penalizarea va fi de 0,t 
puncte.

Pentru precizarea noțiunii de balai 
intermediar vom recurge la cîtei 
exemplificări : la paralele : din stîn 
pe brațe răsturnare înainte și balai 
înapoi, urmat de balans înainte i 
sprijin (0,50) ; la cal : balans peste 
înapoi cu un picior (0,50) etc.

în acest sens, cerința de bază esl 
aceea ca la terminarea unui balans s 
se execute o altă mișcare. Dacă ni, 
după al doilea sau al treilea balai 
nu se trece la o altă mișcare, atum 
se vor penaliza toate balansurile ir 
termediare. Astfel : la paralele — di 
stînd pe mîini balans înainte și batar 
înapoi, urmat de schimb înainte (dou 
balansuri intermediare) ; la bară — bs 
ians înapoi în stînd pe mîini, revenir 
în sprijin cu balansarea picioarele, 
înainte și balans înapoi în stînd p 
mîini (două balansuri intermediari 
etc.

în ce privește combinația exercițiile 
liber alese, trebuie să ne gîndim dup 
genul exercițiilor și drigă penalizării 
prevăzute la toate pro; .e de concur; 
Arbitrii noștri nu acordă încă suficient 
atenție aprecierii combinației, cu toat 
că penalizarea greșelilor de combinați 
poate atinge valoarea de 1,60 pirfiS?

în noul cod de punctaj există o ne 
concordanță între genul 
penalizări, în sensul 
terile sînt prevâuzte 
pildă, la cal se arată 
cercurile duble sau 
să existe și mișcări 
aceste abateri să fie prevăzute la ca 
pitolul penalizări. Ca o primă cerinți 
din partea arbitrilor se impune cu 
noașterea perfectă a genului mișcărilor 
iar în ce privește abaterile care ni 
sînt prevăzute la penalizări, acestei 
să fie penalizate cu 0,10—0,30 puncte 

O problemă nouă, care se referă îr 
special la gimnaștii de categoria maes
tru și care încă nu este prevăzută îr 
noul cod de punctaj, dar se aplică lr 
concursurile de mare amploare, este 
originalitatea și virtuozitatea. în gim
nastică această originalitate poate fi c 
mișcare nouă, o legare neașteptată sau 
o mișcare executată cu o tehnică supe
rioară. Originalitatea se consideră că 
face parte din combinație, cu o valoare 
de 0,10 puncte din cele 1,60 punttc 
Deci, dacă un gimnast nu prezintă o 
mișcare sau o legare nouă va fi pena
lizat cu 0,10 puncte.

Virtuozitatea se raportează la execu
ție. Un gimnast execută un exercițiu 
în mod virtuos dacă, judecind în an
samblu modul lui de a lucra, ne impre
sionează printr-c eleganță superioară, 
prin dinamismul particular, prin ampli- 

a mișcărilor compo- 
aceste elemente

va

Aprecierea oricărui exercițiu din gim- 1 
nastica sportivă trebuie să fie unitară, I 
iar codul de punctaj masculin tratează I 
majoritatea problemelor legate de ar
bitraj. Pentru interpretarea corectă a 1 
celor prevăzute în codul de punctaj, | 
cu ocazia cursului de arbitri organizat 
anul trecut de către F.I.G. la Zurich, 
s-au adus mai multe precizări. Mă voi 
referi la problemele cele mai impor
tante care pot contribui la un arbitraj 
bun.

în noul cod de punctaj se acordă o 
mai mare atenție execuției corecte, din 
punct de vedere tehnic, a tuturor miș
cărilor componente ale exercițiului. 
Acest lucru cere din partea arbitrilor 
cunoașterea perfectă a tuturor mișcări
lor din gimnastica sportivă, urmînd ca 
orice abatere să fie penalizată.

Ce se înțelege, de fapt, prin execu
ția corectă a unei mișcări din punct 
de vedere tehnic ? Mișcarea trebuie să 
fie începută dintr-o poziție inițială per
fectă, să fie executată cu maximum 
de amplitudine, în direcția naturală a 
mișcării, cu ritmul și încordarea cores
punzătoare structurii mișcării și să fie 
terminată într-o poziție finală corectă.

Poziția inițială a unei mișcări, care 
in cazul legărilor este poziția finală 
a mișcării anterioare, trebuie să fie co
rectă. Astfel, stîndul pe mîini la pa
ralele este corect numai cînd gimnastul 
este complet întins, fără extensie, echer 
sau cu umerii înainte. Altfel penali
zarea va fi de 0,10—-0,20 de puncte.

Amplitudinea mișcării necesită în pri
mul rind executarea acesteia la maxi
mum de înălțare. De pildă, un salt 
grupat înapoi este corect executat cînd 
în momentul rotației centrul de greu
tate se găsește aproximativ la înălți
mea umerilor gimnastului în cauză în 
poziția de stînd. De altfel, saltul gru
pat înapoi la sol este corect cînd gru
parea este completă și rapidă, în așa 
fel ca să fie începută și terminată ia 
aproximativ 30 grade înainte, respec
tiv după verticala celei mai mari înăl
țimi. Altfel, se va penaliza cu 0,10— 
0,20 puncte.

Ritmul, în general, se prevede în co
dul de punctaj numai la sol, cu o pe
nalizare de 0,20 de puncte dacă acesta 
nu corespunde în tot timpul exercițiu
lui. Fiecare mișcare are ritmul ei spe
cial, dar ritmul este determinat și de 
înălțimea gimnastului. Greșelile de ritm 
ies în evidență în special la cal cu 
mînere și sînt determinate de lipsuri 
în ce privește execuția tehnică a miș
cărilor. Ritmul necorespunzător în tot 
timpul exercițiului, la toate aparatele, 
va fi penalizat cu 0,10—0,20 puncte.

Încordarea necorespunzătoare struc
turii mișcării este prevăzută cu o pe
nalizare de 0,10—0,30 puncte.

Poziția finală corespunde cu poziția 
inițială a mișcării următoare și ea tre
buie să fie amplă și corespunzătoare 
structurii mișcării. Astfel, la salt peste 
înapoi în sprijin la paralele, în mo
mentul terminării acestuia, respectiv 
atunci cînd se reapucă barele, corpul 
va fi la cel puțin 30 grade peste ori
zontala umerilor. Sub această limită 
se va penaliza cu 0,10—0,30 puncte.

Pentru completarea cunoștințelor ar
bitrilor noștri referitoare la exercițiile 
liber alese, mă voi referi la două pro
bleme : balansul intermediar și com
binația exercițiilor. Se prevede că fie
care balans intermediar se penalizează 
cu 0,30—0,50 puncte. La penalizarea 

i diferențiată a balansurilor intermediare 
trebuie să se țină seama de următoa-

a 
muncit educative cu sportivii și ca
drele tehnice, la nivelul fiecărui club 
sportiv vor fi O'ganizate consfătuiri 
pe teme educative, la care antrenorii 
cu cele mai bune rezultate în procesul 
instructiv-educativ vor p-ezenta refe
rate, iar cele mai bune metode folo
site vor fi generalizate. Pe lingă invă- 
țămintul politic organizat eu sportivii, 
un accent deosebit vom pune pe folo
sirea timpului liber al sportivilor. Pe 
această linie, vom organiza recenzii ale 
cărților nou apărute și — în colabo
rare cu organizațiile de tineret șt sin
dicale — reuniuni sau intilniri tovă
rășești în cinstea sportivilor fruntași 
în producție și in sport, vizionări in 
colectiv de filme și piese de teatru. 
Ne vom îngriji apoi de organizarea 
timpului liber al sportivilor and se 
află in deplasare, cu care prilei vor 
fi vizitate cele mai însemnate obiective 
industriale și sociale, muzee etc. Cu 
atenție sporită ne vom ocupa de mun
ca instructiv-educativă desfășurată de 
antrenori, de felul cum îmbină aceștia 
munca de instruire cu cea educativă, 
în procesul de antrenament, de telul 
cum țin ei legătura cu familiile, cu lo
curile 
învață

Pentru îmbunătățirea continuă 
muncii educative cu sportivii ji

In primele luni ale acestui an, co
misia de propagandă și educație a 
consiliului regional UCFS Bacău 
și-a propus să urmărească realizarea 
a două mari obiective: popularizarea 
întrecerilor din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului și trecerea 
normelor pentru obținerea Insignei 
de polisportiv. In acest sens, cu spri
jinul comisiilor noastre raionale și 
orășenești, am luat măsuri din timp 
pentru confecționarea mai multor pa
nouri cuprinzînd disciplinele spor
tive prevăzute în cadrul întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă, normele pen
tru obținerea Insignei de polispor
tiv. Tot cu ajutorul comisiilor ra
ionale și orășenești de propagandă 
și educație, am popularizat aceasta 
mare competiție prin responsabilii 
sportivi ai căminelor culturale și 
stațiile de amplificare din marile în
treprinderi, care au primit mate
riale variate în acest scop. La fel 
s-a procedat și cu popularizarea ce
lor mai bune performanțe înregistrate 
în cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Tg. Neamț, Adjud, Bacău sînt ra
ioane fruntașe în această acțiune.

Un alt obiectiv principal care a 
stat în fața comisiei noastre a fost 
îmbunătățirea muncii de educație în 
rîndul sportivilor. Pentru aceasta 
ne-am ocupat îndeaproape de înca
drarea tuturor sportivilor în cercu
rile de învățămînt de partid și 
U.T.M. Tot pe linia îmbunătățirii 
muncii de educație cu sportivii s-au 
organizat discuții colective, în care a 
fost analizată comportarea unor spor
tivi (Harșani, I. l.azăr, Pașcanu, Ghiță 
— fotbaliști la Dinamo Bacău), care 
s-au abătut de la morala și conduita 
cetățenească

în perioada ce urmează ne vom în
drepta atenția in primul tind asupra 
îndrumării mai concrete și mai califi
cate a comisiilor raionale și orășenești 
de propagandă și educație Ne-am pro
pus să organizăm standuri de cărți 
sportive, expoziții cu trofeele, cupele 
și tabelele recordurilor obținute de 
sportivii regiunii Bacău. în primăvara 
aceasta vom reînnoi toate materialele 
de agitație vizuală sportivă din regiu
ne. Intenționăm, de asemenea, să vizi
tăm cu sportivii marile obiective indus
triale din orașul și regiunea Bacău, să 
vizionăm în colectiv diferite spectacole 
și să organizăm mai multe simpozioane 
ți conferințe pe teme educative.

DUMITRU PANAIT 
vicepreședinte în consiliul regio

nal Dobrogea al UCFS

MARAMUREȘ
Comisia de propagandă și educație 

Consiliului regional UCFS Mara-

In

IOSIF ICHIMAȘ
șeful comisiei de propagandă 

i și educație

BANAT
La începutul anului, comisia de pro- 

rpagandă și educație a consiliului re
gional al UCFS Banat a analizat ac
tivitatea depusă în 1964. Cu această 
ocazie, s-a întocmit un plan de mă
suri pe anul in cu's, avînd ca obiective 
principale îmbunătățirea propagandei 
in domeniul sportului de performan
tă. îmbunătățirea propagandei spor- 
"tive in școlile de toate gradele și dez
voltarea continuă a muncii educative 
în rindurile sportivilor și cadrelor 
tehnice.

In domeniul sportului de per for-
.mantă vom pune accentul pe populari- 
■zarea normelor de clasificare și pe 
dezbaterea acestor norme in toate 
secțiile de performanță din regiune. O 
atenție deosebită vom acorda sportu
rilor râmase in urmă, cum sînt gim
nastica, fotbalul, notația, baschetul ș.a. 
folosind in acest scop toate mijloacele 
de propagandă: afișe, stații de radio- 

,jicare, vitrine sportive, conferințe, 
diapozitive, panouri, O mare grijă 
vom da popularizării sportivilor care 
obțin norme de clasificare superioare, 
care devin campioni sau recordmani 
raionali, orășenești, regionali și 
republicani. Vom populariza mai larg 
centrele de copii ce se vor organiza la 
fotbal, notație, gimnastică, precum și 
pe antrenorii cu rezultate bune în 
munca de instruire sportivă. în ve
derea îmbunătățirii propagandei 
sportive în școli, in colaborare cu co
mitetul regional U.T.M. și cu secția 
de învățămînt a sfatului popular re
gional, se vor organiza simpozioane, 
concursuri „Cine știe sport, cîștigă", 
seri de întrebări și răspunsuri pe teme 
sportive, iar în colaborare cu comitetul 
regional pentru artă și cultură și cu 
secția de sănătate a sfatului popular 
regional — conferințe pentru populari
zarea eficienței practicării exercițiilor 
Jtaice.

de producție si cu școlile unde 
sportivii.

CAROL LĂZI
șeful comisiei de propagandă 

și educație

DOBROGEA
o 

va desfășura anul acesta, comisia 
de propagandă și educație din Con- 

regional Dobrogea al UCFS 1 
,. a întocmit din vreme un plan a- 
mănunțit, din care redau punctele 
mai importante.

Informarea permanentă, operativă, 
a maselor de iubitori ai sportului 
și a celor cărora vrem să le insuflăm 
această dragoste, asupra tuturor ac
țiunilor sportive ce urmează să fie 
organizate. Vom acorda atenție mai 
mare agitației vizuale pentru popu
larizarea spartachiadelor, concursu
rilor pentru Insigna de polisportiv, 
campionatelor asociațiilor sportive, 
criteriilor de selecție pentru J. O. 
din Mexic. în același scop vor fi 
elaborate și difuzate prin stațiile de 
amplificare scurte prelegeri pe diverse 
teme de propagandă sportivă, ca de 
pildă : despre activitatea sportivă de 
mase, foloasele practicării gimnasticii 
și natației — sporturi de bază pentru 
dezvoltarea multilaterală a tineretului, 
sportul în viața femeii etc. Vom con
fecționa zece panouri, avînd între al
tele, următorul conținut: normele con
cursului pentru Insigna de polisportiv, 
popularizarea turismului. înotului, gim
nasticii, atletismului etc.

Comisia a întocmit planul unui ciclu 
de conferințe care vor fi prezentate 
în fabrici, cămine culturale și în școli. 
O dată pe lună se vor organiza cu 
profesorii de educație fizică, antreno
rii, arbitrii și sportivii fruntași lectora
te asociate cu demonstrații sportive și 
programe cultural-sportive. De aseme
nea, simpozioane pe problemele esen
țiale ale mișcării noastre sportive, în- 
tîlniri cu sportivii fruntași din Bucu
rești, vizite și demonstrații la sate ale 
echipelor fruntașe din Constanța, in- 
tensificînd popularizarea duminicilor 
cultural-sportive.

Ne vom strădui ca în asociațiile 
sportive mai mari, la sate și în între
prinderile cu stații de radioficare să 
se programeze cu regularitate „Emi
siunea sportivului", tratînd pe această 
cale cele mai felurite teme, populari- 
zînd de exemplu foloasele fac
torilor naturali pentru calirea 
organismului, sporturile din spartachia- 
dele de iarnă și de vară ale tineretu
lui, îndrumînd părinții să-și îndemne 
copiii a face sport.

în planul comisiei noastre regionale 
de propagandă și educație e cuprinsă 
totodată organizarea de concursuri 
„Cine știe sport, cîștigă", a unor gale 
trimestriale de filme sportive în Con
stanța și în reședințele raionale, gale 
cu care intenționăm să facem tradițio
nală „Săptămîna filmului sportiv".

De asemenea, sîntem hotărîți să ne 
îndeplinim cu crescîndă atenție sarcini
le în domeniul muncii educative, organi
zed pentru aceasta, periodic, consfă
tuiri cu antrenorii, întîlniri cu sportivii 
fruntași, discutînd aspectele diverse ale 
îmbinării armonioase a muncii profe
sionale și a învățăturii cu spor
tul, cu întreaga activitate din 
timpul liber. Bineînțeles, nu vom re
zuma această acțiune la organizarea de 
conferințe, consfătuiri și la intîlnirile

vederea activității pe care 
acesta,

a
mureș și-a fixat de la începutul anu
lui citeva obiective importante care 
stau permanent in centrul atenției 
noastre. în primul rind ne-am preocu
pat de încadrarea sportivilor în cercu
rile de învățămînt de partid și U.T.M. 
Rezultatele sînt mulțumitoare. Pentru 
seriozitatea cu cate se pregătesc ii 
evidențiem pe tinerii din asociațiile 
sportive Minerul și Olimpia din Baia 
Mare, Bradul Vișeu, Unio Satu Mare. 
Recolta Cărei, Foresta Sighet ș.a.

Comisia noastră regională a acordat 
ae asemenea o deosebită atentie 
popularizării competițiilor sportive. La 
căminele culturale și la stațiile de 
amplificare din marile întreprinderi 
s-au ținut numeroase expuneri pentru 
atragerea tinerilor In Spartachiada de 
iarnă a tineretului. Tot in 
popularizării acestei mari 
au fost confecționate panouri 
chemau tineretul să-și măsoare 
tele in aceste întreceri, să treacă nor
mele pentru obținerea Insignei de poli
sportiv și să practice sporturile pre
ferate.

Ce ne mai propunem pentru viitor? 
în primul rind. așa cum , 
trasată ca sarcină de către 
plenară a 
UCFS, vom 
pc. jlarizării 
(atletismului, natației, tirului, luptelor, 
boxului ș. a.). In acest scop, in co
laborare cu întreprinderea regională 
cinematografică vom organiza cicluri 
de filme, pe teme corespunzătoare, la 
majoritatea cinematografelor din re
giune. In colaborare cu Comitetul pen
tru cultură și artă al regiunii vom 
elabora patru expuneri cu subiecte e- 
ducative. care vor fi ținute in căminele 
culturale și în numeroase asociații 
sportive.

Pentru educarea sportivilor și a 
maselor de spectatori vom 'întreprinde 
următoarele acțiuni: trei expuneri pe 
temele: „Atitudinea sportivilor in 
producție și pe terenurile de sport". 
„Ce trebuie sâ știe spectatorul de 
fotbal". „Femeia și educația fizică". 
De asemenea, la stațiile de amplificare 
ale stadioanelor, precum și in 'între
prinderile mari, vor fi difuzate mate
riale privind realizările mișcării spor
tive din regiune și din întreaga tară. 
Iar împreună cu cmeclubul de pe lingă 
Casa de cultură a sindicatelor din Baia 
Mare, vom face un film cu aspecte 
negative de pe terenurile de sport, pen
tru a combate unele 
ce se mai manifestă 
unor sportivi.

Desigur, in planul 
și alte probleme ale 
pagandă și educație, 
asupra acestora, considerîndu-le 
importante, mai actuale.

IOAN NAN
șeful comisiei de propagandă 

și educație

vederea 
competiții, 

care 
for-

ne-a fost 
i recenta 

Consiliului General al 
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PESTE 120 DE PURTĂTORI AI IN
SIGNEI DE POLISPORTIV

Consiliul asociației sportive Recolta 
Urși, raionul Rm Vîlcea, acordă o deo
sebită atenție pregătirilor pentru tre
cerea probelor Insignei de polisportiv. 
Datorită muncii desfășurate pînă în 
prezent, peste 120 de tineri au deve
nit purtători ai insignei. Dintre aceș
tia, cele mai bune rezultate în diferi
tele concursuri le-au obținut Victor 
Neață, Vasile Titu, llie Surlicarea ș.a. 
De asemenea, se cuvine să subliniem 
și munca depusă de instructorul sportiv 
al asociației, Roman Constantinescu, în 
procesul de pregătire a tinerilor dornici 
să cucerească Insigna de polisportiv.

★

Consiliul raional UCFS Rm. Vîl
cea a organizat numeroase acțiuni tu
ristice. In cursul anului trecut au fost 
inițiate 253 de excursii la care au par
ticipat peste 30 000 de oameni ai mun
cii. Acejtia au vizitat diferite centre

că 
cu 
că 
că 
de

exercițiilor s 
nu toate aba 
penalizări. Di 
vor predomin: 
la sol trebuii 
forță, fără c:

penaliza cu
lip-

0,10

rol dez-important în 
noastre, deoarece

tudinea maximă 
nente etc. Dacă 
sesc atunci se 
puncte.

Arbitrii au un
voltarea gimnasticii 
ei sînt chemați să judece munca gim- 
naștilor și antrenorilor prin prisma no
telor acordate la concursuri. Munca lor 
va fi corespunzătoare atunci cînd ei 
vor aplica în mod exigent toate pre
vederile codului de pune j, apreciind 
la justa valoare exercițiile' prezentate.

lector R. PODLAHA
arbitru internațional

de la corespondenți
industriale și au luat contact cu frumu
sețile patriei, admirînd o serie de mo
numente ale naturii. Asociațiile spor
tive Chimia Govora. Înfrățirea Olă- 
nești, Recolta Mihăești. Șoimii l.R.T.A. 
Rm. Vîlcea ș.a. au avut cei mai mulți 
participant în aceste

...ȘI ASOCIAȚII SPORTIVE

excursii.

C. Marinoiu

NOI ARBITRI DE BOX

școala de arbitri 
regional UCFS

Recent s-a încheiat 
inițiată de consiliul 
Ploiești prin comisia sa de specialitate. 
In timpul lecțiilor s-au evidențiat, în 
mod deosebit, Mihai Tasulea, medicul 
Aurel l.udu, Mihai Petre, llie Popovici, 
Gabriel Popescu și alți cursanți. Noii 
arbitri au și început să conducă me
ciuri, ei fiind folosiți cu ocazia întîlni- 
rilor de deschidere din cadrul reuniu
nilor programate în campionatul repu
blican de seniori.

Merită să scoatem în relief aportul 
adus la buna desfășurare a cursurilor 
de tov. Gheorghe Enescu, președintele 
colegiului regional de arbitri

Gh. Apostolescu

La cele 78 de asociații sportive din 
raionul Sf. Gheorghe s-au mai adăugat, 
de curînd, încă opt Acestea sînt: Ol
tul G.A.S. Hărman, G.A.S. Vîrghiș, Pro
gresul G.A.S. 
raolt, Avîntul 
Mecanizatorul 
man. Pentru
din aceste asociații s-au constituit in 
secții de volei, șah, tir, turism, fotbal 
Și

Feldioara, Sanitarul Ba- 
Baraolt, Știința Prejmer, 
Hărman și Viitorul Hăr- 
început, membrii UCFS

popice.
Gh. Briotă

CURS DE INSTRUCTORI 
Șl ARBITRI

Din inițiativa unor comisii de specia
litate ale clubului sportiv orășenesc 
Brăila s-au organizat, nu de mult, 
serie de cursuri pentru instructori spor
tivi și arbitri. Astfel, 30 de tineri au 
participat la cursul de arbitri de volei 
și fotbal. Un asemenea curs a fost 
organizat și de comisia locală de box.

N. Coatia



LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
La Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc 

miercuri după-amiază sesiunea Marii Adunări Na
ționale.

In loja din dreapta incintei au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Birlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Alexandru Drăghici. Alexandru Moghioroș. 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan,
Mihai Dalea, Paul Niculescu-Mîzil, llie Verdeț. Petre 
Blajovici, Gheorghe Gaston Marin, Gheorghe Rădol
Gogu Rădulescu.

Apariția in sală a conducătorilor partidului și statului 
a fost intîmpinată de către deputați și invitații la sesiune 
cu aplauze puternice.

In loja din stingă se aflau Avram Bunaciu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamânu, secre
tarul Consiliului de Stat, și membrii Consiliului de 
Stat.

La sesiune au participat delegațiile de partid și de stat 
din țările socialiste, reprezentanții șefilor de state și gu
verne. delegații ale partidelor comuniste și muncitorești 
frățești, care au participat la funeraliile lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București.

Deschizînd sesiunea, tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a spus:

_ Tovarăși deputați, au trecut numai cîteva ore, de 
cînd împreună cu întregul popor, am condus pe ultimul 
său drum pe scumpul nostru tovarăș Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, înJJăcăratul și înțeleptul conducător al parti
dului și statului nostru.

Pătruns de o neclintită încredere în forțele creatoare 
ale clasei muncitoare, ale poporului romîn, cu nestrămu
tată fidelitate față de marxism-leninism. tovarășul 

X,, Gheorghiu-Dej și-a închinat întreaga sa viață, clocoti- 
toarea sa pasiune revoluționară, cauzei dezvoltării și pro
pășirii țării, bunăstării poporului, idealurilor mărețe ale 
socialismului și păcii.

El nu a cuposcut satisfacție mai deplină decit dă
ruirea inepuizabilei sale energii, fericirii celor ce mun
cesc, luptei pentru eliberarea oamenilor muncii de ex
ploatare și asuprire, pentru făurirea și consolidarea pu
terii populare, pentru asigurarea izbinzii definitive a so
cialismului în patria noastră.

Militant de seamă al mișcării comuniste și muncito
rești, neobosit luptător pentru triumful păcii și colaboră
rii internaționale, tovarășul Gheorghiu-Dej s-a bucurat de 
profundă stimă și prețuire în întreaga lume.

De la prima sa legislatură. Marea Adunare Națională 
l-a avut permanent în rindurile sale pe tovarășul 
Gheorghiu-Dej.

îndeplinind sarcinile de mare răspundere încredințate 
de partid, mandatul pe care i l-a acordat poporul în înalta 
demnitate de președinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și-a vădit din plin calitățile sale de eminent om de 
stat, constituind pentru noi toți un admirabil exemplu de 
patriotism, de slujire cu credință neabătută a interese
lor fundamentale ale poporului.

Ne-au rămas adînc întipărite în conștiință și ne vor 
fi permanentă călăuză ultimele sale cuvinte înflăcărate 
din scrisoarea pe care a adresat-o Marii Adunări Na
ționale, cu o zi înainte de încetarea sa din viață. înfăp
tuind îndemnurile sale, ne vom înzeci eforturile pentru

traducerea în viață a politicii luminoase a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Cea mai înaltă expresie a cinstirii, pe care i-o aduce 
întregul nostru popor, este hotărirea nestrămutată de a 
munci și lupta, strîns unit în jurul partidului, al Comi
tetului său Central, pentru înălțarea patriei pe noi culmi 
ale civilizației și progresului, pentru biruința cauzei so
cialismului și păcii.

Muncind și luptînd, așa cum a muncit și a luptat to
varășul Gheorghiu, devotați trup și suflet partidului, 
clasei muncitoare, patriei noastre socialiste, vom face 
din profunda durere, ce ne stăpinește, lorță însutlețitoare 
de noi și noi realizări.

In paginile de aur ale istoriei poporului nostru, numele 
său va străluci de-a pururi, iar faptele și gmdirea lui 
vor fi mereu un puternic exemplu pentru generațiile de 
azi și de mîine.

Neștearsă va rămîne în inimile noastre amintirea celui 
ce a fost conducătorul iubit al partidului și poporului, 
tovarășul Gheorghiu-Dej.

In memoria scumpului nostru tovarăș Gheorghiu-Dej să 
păstrăm un moment de reculegere.

Asislenla a păstrat un moment de reculegere în me
moria marelui dispărut.

Președinteie Marii Adunări Naționale a salutat apoi 
călduros prezența la sesiune a oaspeților de peste 
hotare.

Marea Adunare Națională a aprobat apoi ordinea de 
zi a sesiunii :

Alegerea președintelui Consiliului de Stat al R. P. 
Romine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., în numele C.C. al P.M.R. a propus drept candidat 
pentru funcția de președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne pe tovarășul Chivu Stoica.

Propunerea a fost primită cu puternice aplauze.
Prin vot secret, Marea Adunare Națională a ales pe 

tovarășul Chivu Stoica ca președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne.

La anunțarea rezultatului votului, întreaga sală a 
aplaudat îndelung.

A luat apoi cuvîntul președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Chivu Stoica.

Permiteți-mi să vă mulțumesc, a spus tovarășul Chivu 
Stoica, pentru cinstea ce mi-ați făcut-o, încredînțindu-mi 
funcția de președinte al Consiliului de Stat, și’ să vă 
asigur că nu-mi voi cruța forțele pentru a îndreptăți 
încrederea pe care mi-ați acordat-o.

Sintem cu toții sub impresia grelei pierderi suferite de 
poporul nostru prin încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ale cărui excepționale însușiri 
de conducător al partidului și poporului nostru s-au ma
nifestat din plin în exercitarea funcției de președinte al 
Consiliului de Stat, ca și în toate celelalte domenii ale 
multilateralei sale activități.

Golul lăsat prin dispariția lui din mijlocul nostru să-l 
împlinim muncind, strîns uniți în jurul partidului, cu ener
gia, abnegația și devotamentul a căror pildă strălucită 
ne-a dat-o, punîndu-ne întreaga putere de muncă în 
slujba înfloririi patriei, a făuririi viitorului ei fericit, a 
cauzei socialismului și păcii.

Sesiunea Marii Adunări Naționale a luat sfîrșit.

(Agerpres)

DINEU LA PALATUL CONSILIULUI DE MINIȘTRI

„Mondialele" de tenis de masă

Miercuri seară, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consi
liul de Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Populare Romîne au oferit 
un dineu în Palatul Consiliului de 
Miniștri.

Au' luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru 
Birlădeanu, Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dal<J>, Paul Niculescu-Mizil, llie 
Verdeț, P .re Blajovici, Gheorghe Gas
ton MariS, Gheorghe Rădoi, Gogu Ra
dulescu și Corneliu Mănescu, ministru)
tiiiiiiniiiiiiiniuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiinimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHmiininînniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiînniiiniiimiiniininiiiiiiiiniiinimiiiiiniiiiiiiiiiiiniJ

Știri din asociații
URZICENI, Sistemul îmbunătățit de 

evidență și încasarea cotizației a fost 
introdus în cele 58 de asociații spor
tive din raionul Urziceni. în această 
direcție s-au remarcat consiliile aso
ciațiilor Locomotiva Urziceni, G.A.S. 
Urziceni, I.C.F.T. Urziceni, înfrățirea 
Jilavele, Tractorul și Spicul din comu
na Satu Mare, Spicul G.A.S. Balaciu 
ș.a., unde toți membrii UCFS sînt cu 
cotizația plătită la zi. Din fondurile 
strinse se vor procura noi sortimente 
de echipament și materiale necesare 
bunei desfășurări a diferitelor con
cursuri ce vor avea loc imediat ce va 
începe activitatea competițională în 
aer liber.

G. GHEORGHlU-coresp.

T1RGOVIȘTE. La S.M.T. Comișani, 
raionul Tîrgoviște, sînt mulți tineri și 
tinere care se pregătesc în vederea cu
ceririi Insignei de polisportiv. 83 din
tre aceștia au reușit să treacă cu suc
ces toate probele. Printre noii purtători 
ai Insignei se află Mihai Iorga, Ion 
Dancea, Mihai Milinea — tractoriști. 
Ion Adriana și Ion Ghiță — meca

Afacerilor Externe, membri ai C. C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Au participat delegațiile de partid și 
de stat din țările socialiste, reprezen
tanții șefilor de state și guverne, dele
gații ale partidelor comuniste și mun
citorești frățești, care au luat parte la 
funeraliile tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., a rostit un 
toast în care a exprimat în numele C.C. 
al P.M.R., al Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale R.P. Romî
ne sincere mulțumiri tuturor partidelor 
frățești, conducerilor de partid și de 

nizatori, care sini exemple demne de 
urmat în producție, în întrecerea so
cialistă.

MIȘU AVANU-coresp.

CRAIOVA. Asociația sportivă Spic 
de grin din comuna Măceșul de Sus, 
raionul Băilești, reg. Oltenia, este frun
tașă în acțiunea de atragere a unui 
număr cît mai mare de tineri și vîrst- 
nici pe terenul de sport. Săptămînal 
au loc aici concursuri de șah, tenis 
de masă, trîntă ș.a. în cadrul cărora 
își dispută întîietatea numeroși membri 
UCFS.

Și în comuna Bistret se organizează 
săptămînal „Joia tineretului la sport" 
care reunește un mare număr de fete 
și băieți.

TEODOR COSTIN-coresp.

FĂGĂRAȘ. Sub îndrumarea instruc
torului sportiv Iosif Zander, numeroși 
tineri și tinere din asociația Viitorul 
Făgăraș fac pregătiri pentru a partici
pa la întrecerile sezonului sportiv de 
primăvară. Voleibaliștii, liandbaliștii și 
fotbaliștii sînt cei mai harnici. Ei sînt 
prezenți la toate antrenamentele și 
wmează cu sîrguință sfaturile instruc
torului sportiv.

BUCUR Sl’OlClU-coresp. 

state din țările socialiste, conducători
lor de state și guvernelor care, prin 
delegațiile trimise, au ținut să ia parte 
la doliul nostru pentru marea pierdere 
suferită de partidul și de poporul ro
mîn, prin încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In toast au fost totodată exprimate 
mulțumiri pentru mesajele de condo
leanțe trimise partidului și guvernului 
R.P. Romîne, subliniindu-se că în toate 
acestea vedem o manifestare de priete
nie față de poporul romîn, față de Re
publica Populară Romînă, o expresie 
a cinstirii memoriei marelui dispărut.

Dineul s-a desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească.

CLUJ. Studenții clujeni au participat 
anul trecut la numeroase concursuri 
de trecere a normelor pentru Insigna 
de polisportiv. Astfel, la Institutul de 
Medicină și Farmacie au devenit pur
tători ai Insignei 667 de studenți, la 
Institutul Pedagogic — 827 de stu- 
denți, la Institutul Politehnic — 536 
de studenți și la Institutul Agronomic 
— 122 de studenți.

C. MUSTAȚA-coresp.

VASLUI. La școala de 8 ani din De- 
leni, raionul Vaslui, sînt 130 de elevi 
membri UCFS, care activează cu multă 
însuflețire în grupa sportivă. Iată cîte
va date din activitatea acestei grupe: 
la concursul pentru obținerea Insignei 
de polisportiv, 81 de elevi și-au trecut 
toate probele. In afara orelor de edu
cație fizică ei participă la concursuri 
organizate pe clase la șah, tenis de 
masă și tir. Elevii A. Gentimir, N. 
Buburuz și I. Apetri din clasa a VH-a. 
C. Chitic, I. Ranghin, E. Blăniță și 
E. Budona din clasa a VIII-a sînt 
fruntași în acțiunile care se organi-

V. VASILIU-coresp.

Campionatele mondiale de tenis de 
masă de la Ljubliana. — 1965 consti
tuie o întrecere dificilă. Lucru normat, 
dacă ne gtndim la evoluția și progre
sul continuu pe care il tace de la an la 
an, fiecare sport, printre care și tenisul 
de masă. Așadar, este lesne de ințeles 
prin ce sită deasă va trebui să răz
bată un sportiv pentru a ieși învingător la 
Ljubliana. Pentru a trece cu succes 
toate aceste examene, este nevoie de 
o pregătire excepțională, in concordantă 
cu dificultatea competiției Asemenea 
lucruri preocupă și pe sportivii și teh
nicienii noștri.

In cadrul pregătirilor, o verificare 
importantă înaintea „mondialelor14 a 
constituit-o turneul recent Întreprins de 
lotul republican în Anglia și K. F. 
Germană. Ce au arătat aceste con
cursuri? La fete: rezultate nesatisfâ- 
cătoare, comportări inegale, exces de 
apărare, prea putină inițiativă, insufi
cientă stăpînire de sine. Băieții, mai 
ales Giurgiucă și Negulescu, deși nu 
s-au întilnit și cu Johansson, Alser, 
Berczik, Rozsas, au obținut o serie de 
rezultate mulțumitoare, printre învinșii 
lor numărîndu-se -palete44 cunoscute 

ca Scholer, Miko, Stanek, Vecko, Pig- 
nitzki, Barnes, Neale, Wright, Harri
son. Totuși, Giurgiucă, Negulescu sau 
Reti nu au avut o evoluție constantă, 
pierzind surprinzător unele partide.

Firesc, se pune întrebarea : care este 
explicația drumului in zigzag par
curs de Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu în aceste competiții 2 
După cum s-a menționat la timpul cu
venit, procesul de instruire anterior 
campionatelor europene a avut caren
țe serioase. In pofida eforturilor fă
cute de sportive și de antrenori, în 
ultima perioadă de pregătire, Maria A- 
lexandru și Ella Constantinescu prac
tică încă un jcc prea defensiv. Este 
adevărat că cele două jucătoare nu au 
avut timpul necesar de acomodare cu 
noile palete, dar teama exagerată în 
executarea loviturilor ofensive nu este 
justificată. Antrenorul F. Paneth care 
a insolit pe sportivii noștri in recentele 
deplasări relata la întoarcere că in An
glia și R.F.G., atît Maria Alexandru

Cîteva precizări pe marginea noilor modificări 
din regulamentul jocului de handbal

Este un fapt cunoscut că, o dată cu 
începerea returului campionatului re
publican, vor intra în vigoare noile mo
dificări ale regulamentului jocului de 
handbal, modificări care vor avea cu 
siguranță implicații mari asupra tacti
cii de joc. De aceea este absolut nece
sar ca toți jucătorii să cunoască la per
fecție interpretarea noilor reguli (ca și 
a celor vechi, desigur), iar tactica de 
joc — individuală și colectivă (princi
piile și regulile tacticii individuale și 
colective, combinațiile tactice în mo
mentele fixe, sistemele de joc etc.) să 
fie reconsiderate prin prisma modifică
rii regulii nr. 16 (Executarea aruncări
lor), In legătură cu acest articol din 
regulament, vom aduce în rindurile de 
mai jos cîteva lămuriri menite să a- 
jute pe arbitri, antrenori și jucători în 
înțelegerea punctului 2 al acestei re
guli de joc, pe cared, consider ca foarte 
important.

Textul nou prevede: „Aruncarea li
beră se execută în orice direcție fără 
fluierul arbitrului. La întîrzierea jocului, 
la întreruperea jocului pentru avertis
ment sau dacă jocul a fost întrerupt 
din orice alt motiv care nu este pre
văzut în regulament, arbitrul trebuie 
să fluiere reluarea jocului".

După cum rezultă din acest text, 
aruncarea liberă se execută fără să se 
aștepte fluierul arbitrului. Prin a- 
ceasta se urmărește să se mărească a- 
vantajul echipei care beneficiază de 
aruncarea liberă, deoarece executantul 
nu mai este obligat sâ aștepte pină ce 
adversarii s-au așezat la distanța regu
lamentară. Dacă jucătorul care execută 
aruncarea liberă apreciază că, deși ad
versarii nu se găsesc la cel puțin 3 m 
de el, el poate transmite mingea cu 
succes unui coechipier aflat într-o po
ziție avantajoasă, atunci el va executa 
imediat aruncarea.

Aruncarea liberă va fi executată din 
locul în care s-a săvîrșit infracțiunea, 
cu excepția abaterilor comise între cele 
două semicercuri, la care — ca și pină 
acum — aruncarea liberă va fi efec
tuată dinafara semicercului punctat. 
Cel care execută aruncarea liberă, ca 
și coechipierii lui, sînt răspunzători de 
ocuparea unei poziții regulamentare pe 
teren. Arbitrul are datoria să indice 
cu claritate locul de unde se efectuea
ză aruncarea, iar executantul trebuie 
să ocupe acest loc și să urmărească 
dacă partenerii săi au ieșit din semi
cercul de 9 m advers. Abaterile în le
gătură cu cele enunțate mai sus sînt 
sancționate cu aruncare liberă. Deci, 
arbitrul nu mai este obligat, ca pină 
acum, să corecteze poziția atacanților 
pe teren. După ce mingea a părăsit 
mina executantului aruncării libere, 

cît șf Ella Constantinescu au avut In 
unele meciuri situații tiare ae atac pe 
care insă nu le-au i'uctiticat, mulțu- 
mindu-se doar să pună mingea pe 
masă. Trebuie acționat cu mai mult 
curaj I Nu mai vorbim de meciurile de 
dublu. Aici s-a dovedit că numai cu 
o apărare, oricit de fermă și dirijată, 
dar fă'ă atacuri mai insistente, bine 
coordonate și o mobilitate deosebită, nu 
mai sini posibile succesele

Se pune problema ce trebuie făcut în 
antrenamentele sportivilor pută la Lju
bliana

In ceea ce privește pregătirea fizică, 
este necesar ca accentul să cadă pe 
mărirea vitezei, pe îmbunătățirea su
pleței și a indemlnării. In pregătirea teh
nică, la /Maria Alexandru: dobindirea 
siguranței pe loviturile ofensive, direG- 
ționate spre părțile extralaterale ale 
mesei; perfecționarea apărării, mai a- 
proape de masă ; îmbunătățirea topspi- 
nului lobat Ella Constantinescu : trece
rea la o apărare mai activă, cu diferite 
„tăieturi" și intensități; exersarea unei 
lovituri ofensive pregătitoare și întări
rea atacului din dreapta.

Băieții, printre care Giurgiucă, Ne
gulescu, Reti trebuie sâ-și mărească vi
teza de deplasare și de execuție, să-sl 
automatizeze la maximum p'oeedeele 
cunoscute și totodată să caute — cu 
și fetele de altfel — să realizeze o cit 
mai bună îmbinare în executarea di
verselor lovituri. Deoarece pină la Lju
bliana, timpul este scurt, automatiza
rea ca și jocul combinația se pot ob
ține cel mai bine printr-o gamă varia
tă de teme tactice — în luncție de 
viitorii adversari — efectuate, in se
turi, în condiții de concurs

Subliniem încă o dată importanța — 
în special pentru fete — de a practica 
un joc actio, in mișcare, in scopul 
preluării și menținerii inițiativei.

In săptăminile de pregătire care au 
mai rămas pină la Ljubliana, este ne
voie de multă mobilizare, de dăruire 
totală din partea sportivilor și antreno
rilor. Numai astfel se poate spera ini 
tr-o comportare bună la „mondiale",

CONSTANTIN COMARN1SCH1 

coechipierii săi pot depăși semicercul 
punctat și prinde mingea în interiorul 
acestuia.

Arbitrul poate corecta poziția apără
torilor pe teren din proprie inițiativă 
și anume dacă observă că apărătorii 
își fac o tactică specială din neres- 
pectarea distanței de 3 m sau la ce
rerea executantului. Acesta are dreptul 
ca prin cuvinte, gesturi sau priviri să 
arate arbitrului că dorește ca apărătorii 
să ocupe poziția regulamentară pe te
ren. In aceste situații, arbitrul este o- 
bligat să corecteze poziția apărătorilor, 
iar în caz de recidivă să-i avertizeze 
și apoi chiar să-i elimine. Se cere ar
bitrului să fie mult mai drastic în re
primarea tendințelor apărătorilor de 
anihilare a avantajului obținut de ata- 
canți prin noua regulă.

In cazul cînd un jucător din echipa 
împotriva căreia a fost dictată o arun
care liberă nu lasă mingea jos, ci o 
poartă cu el, o aruncă în sus sau o 
trimite în altă direcție pentru a da timrr 
coechipierilor săi să se replieze în apă
rare, aruncarea liberă se va executa 
ca și pînă acum din locul in care se 
găsește mingea (dacă se apreciază că 
aceasta constituie un avantai pentru 
atacanți). Arbitrul însă, va trebui să 
avertizeze și chiar să elimine pe jucă
torii care uzează de astfel de manevre 
pentru întîrzierea aruncărilor libere. 
Tot cu avertisment4 și cu eliminare tre
buie sancționați și acei jucători care 
atacă portarul în semicerc sau care în
cearcă să împiedice lansarea contra
atacului prin atacarea la mai puțin de 
3 m a executantului aruncării libere.

Dacă executantul aruncării libere s-a 
hotărît să trimită mingea și ea a fost 
interceptată de un adversar care se 
depărta de el, dar care nu ajunsese 
încă la distanța de 3 m, jocul va con
tinua. in cazul in care apărătorul este 
în mișcare, în direcția atacantului și 
înainte ca mingea să fi părăsit mina 
acestuia, a ajuns la mai puțin de 3 m 
de atacant și el interceptează balonul, 
atunci arbitrul îl va sancționa pe apă
rător cu o nouă aruncare liberă.

In cazurile de întîrziere a repunerii 
mingii în joc de către atacanți arbitrul 
va proceda la fel ca la repunerea min
gii în joc de către portar, adică va 
fluiera executarea aruncării. Dar dacă 
atacanții dau semne vădite de întîrziere 
generală a jocului, ocupînd lent pozi
țiile regulamentare pe teren, arbitrul 
va da avertisment și apoi va elimina 
din joc pe principalii vinovați (este 
vorba, deci, de o interpretare analogă 
cu cazurile de joc pasiv).
IOAN KUNST-GHFRWÂNESCU

antrenor ement



C S M. CLUJ — S C. LEIPZIG
IN FINALA MASCULINA „C.C.E* 

LA TENIS DE MASA

Vineri, la Leipzig, formația C.S.M. 
Cluj va juca partida decisivă în com
pania campioanei R. D. Germane, S.C. 
Leipzig. Echipa romînă va deplasa un 
lot alcătuit din patru sportivi : Giur- 
giucă, Negulescu, Reti și Cobîrzan din 
care,_la fața locului, antrenorul F. Pa
neth va stabili trio-ul care ne va re
prezenta. Gazdele vor alinia probabil 
garnitura obișnuită, adică Lemke, Vie- 
big și Lauck.

SÎMBĂTĂ LA BRAȘOV
VOINȚA BUCUREȘTI ȘI DTG 

^KAISERBERG IȘI DISPUTA FINALA 
FEMININA A „C.C.E." LA TENIS 

DE MASA
<

Sîmbătă, la Brașov, Voința București 
va întîlni — în finala feminină a 
„C.C.E." la tenis de masă — pe cam- 
nioana R. F. Germane, D.T.C. Kaiser- 
berg. Din formația oaspe vor face parte 
cunoscuta jucătoare A. Simon și Seidel 
Si probabil Grober. Echipa noastră va 
prezenta pe Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu și Eleonora Mihalca.

Evoluînd la valoarea cunoscută și ac- 
sționînd cu calm și hotărîre, Maria 
■Alexandru, Ella Constantinescu și E-

La sflrșitul
Duminică, amatorilor de fotbal din 

’Capitală li se oferă un program bo- 
•g-at. Astfel, în cadrul categoriei A se 
va desfășura pe stadionul „23 August" 
cuplajul interbucureștean Steaua — 
Progresul și Rapid — Dinamo. Primul 
joc începe la ora 14.

Tn cadrul categoriei B. pe terenul 
Gloria, cu începere de la ora 10, Me
talul București va juca în compania 
formației Dinamo Bacău.

Prim-a etaoă a returului categoriei C 
^programează duminică în Capitală 
"două partide. Pe terenul Timpuri Noi. 
•a ora 10 arbitrul va fluiera începutul 
jljocului Flacăra roșie București — E- 
Hlectrica Fieni- La ora 9,15. pe stadionul 
Giulești va avea loc partida Tehnome- 
tal — Marina Mangalia.

în sfîrșit, în cadrul campionatului 
republican de juniori se vor disputa 
următoarele meciuri: Rapid — Flacăra 
Moreni (stadionul Giulești. ora II). 
Metalul — Tehnometal (stadionul „23 
August", teren III. ora 9), Steaua — 
Poiana Cîmoina (teren Steaua, ora 11).

• Sîmbătă și duminică are loc în 
Canitală un interesant concurs inter
național demonstrativ de patinaj artis
tic la care și-au anunțat participarea 
valoroși snortivi din Austria, R.S. Ceho
slovacă, R.P. Ungară și R.D. Ger-

/• mană
Țara noastră va fi reprezentată de 

• serie de patinatori care s-au remar
cat la campionatele republicane din 
acest an.

Cele două reuniuni vor fi găzduite 
de patinoarul „23 August*.

• Duminică, la Cîmpina, începînd 
de la ora 10, ra avea loc prima etapă 
a competiției de motocros dotată cu 
„Cupa Pr'măverii". La start vor ft 

iprezenți peste 60 de motocicliști din 
Ițoate cluburile și asociațiile sportive 
Win tară. Ei se vor întrece în cadrul 
-claselor 125. 175. 250 și 500 cmc.

• Programul etapei de lupte de la 
sfîrșitul acestei săptămîni este urmă
torul în Canitală:

Sala Dinamo, sîmbătă, de la ora 16 : 
'Dinamo, C.S.O. Reșița, Steagul roșu 
(la clasice) ;

Sala Giulești, duminică de la ora II: 
Steaua, Metalul București, Unio Satu 
Ware (la clasice} și Progresul, Dinamo, 
^Steaua (la libere).

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

— DINAMO PITEȘTI și DINAMO 
BUC. — U.T.A. de azi de pe stadionul 
„23 August", biletele se găsesc la ca
sele obișnuite pînă la ora 12, după care 
se vor găsi la stadion. Casa din sir. 
Ion Vidu rămîne deschisă în continuare.

• începînd de mîine. se vor pune în 
vînzare la casele obișnuite biletele pen
tru cuplajul interbucureștean de fotbal 
STFAUA - PROGRESUL și RAPID
— DINAMO din 28 III de pe același 
Stadion

• Casele din str. Ion Vidu si Pro
nosport cal. Victoriei nr. 2 vînd si bi
lete pentru concursul demonstrativ in
ternational de patinaj artistic din 27—28 
III a.c. de pe patinoarul „23 August" 

leonora Mihalca au șansa de a ter
mina învingătoare.

DINAMO BUCUREȘTI IN TURNEUL 
DE POLO DE LA MAGDEBURG

MAGDEBURG, 24 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). — Joi seară 
se reia la „Elbe Schwimmhalle" între
cerea din cadrul turneului semifinal al 
„Cupei campionilor europeni", la polo 
pe apă. prin jocul dintre echipele Di
namo București și Dynamo Magdeburg. 
Aceste două formații s-au întîlnit și cu 
o lună în urmă, cu prilejul turneului 
preliminar de la Eskilstuna. Atunci vic
toria a revenit poliștilor romîni cu 7—6.

în caz de victorie în întîlnirea cu 
Dynamo Magdeburg, bucureștenii au 
asigurată calificarea. Dinamo București 
va folosi aceeași formație ca în jocul 
cu Dozsa, adică: Frățilă și Mureșanu 
(portari), Zahan, Kroner, Grințescu, 
Mărculescu, Novac și Blajec.

Jocul cu N.C.A.C. Moscova este pro
gramat pentru vineri.

După meciurile de pînă acum, clasa
mentul se prezintă astfel i 

1—2. Dynamo Magd.
1—2. N.C.A.C. Mosc.

3. Dinamo Buc.
4. Dozsa Szolnok

2 1 1 0 9: 6 3
2 1 1 0 9: 6 3
1 1 0 0 5: 3 2
3 0 0 3 7:15 0

A. VASILIU

sâptămînii
• Primele jocuri din. campionatul 

fepublican de rugbi vor fi cele din 
etapa a Il-a. Ele se vor disputa dumi
nică după următorul program:

Rulmentul Birlad—Progresul Bucu
rești

Steaua București—C.S.M.S. Iași 
Constructorul—Farul Constanța 
Știința Petroșeni—Știința Cluj- 
Știința Timișoara—Dinamo București 
Gloria București—Grivița Roșie
• Campionatele republicane de bas

chet continuă duminică dimineață cînd 
se vor disputa jocuri în cadrul seriilor 
1 (etapa a 15-a) și a Il-a (etapa a 
ll-a) la fete și seria a Il-a (etapa 
a ll-a) la băieți.

In continuare etapele se vor des
fășura în ordinea programării inițiale, 
cu un decalaj de o săptămînă.

• Jocurile de volei masculin din 
seria a ll-a a campionatului categoriei 
A care trebuiau să aibă loc la 21 mar
tie, au fost reprogramate la 9 mai, iar 
cele feminine din seria a Il-a la
25 aprilie.

Cit privește noile date ale partidetor 
restante din seria 1 (masculin șl fe
minin ) le vom publica în numărul 
nostru viitor.

• Joi, vineri șî duminică, la Tg. Mu
reș, cei mai buni boxeri juniori ai țării, 
cîștigătorii celor patru zone, își vor 
disputa întîietatea pentru cucerirea 
titlurilor de campioni republicani la 
cele 12 categorii de greutate. Joi și 
vineri vor avea loc semifinalele, iar du
minică se va disputa finala.

• Ședința colegiului de antrenori de 
fotbal din cadrul Consiliului UCFS 
al orașului București are loc vineri
26 martie ora 19 în sala Cauciucul 
Quadrat.

• Sala Floreasca II va găzdui sîmbătă 
și duminică întrecerile concursului re
publican de atletism pe teren acope
rit pentru seniori și senioare. Vor 
participa cei mai valoroși atleți ai 
noștri.

Concursul începe sîmbătă de la ora 
16 (prăjina va avea loc de la ora 13,00) 
și va continua duminică de la ora 9,00. 
Tot duminică, de la ora 11, în împre
jurimile sălii Floreasca va avea loc o 
cursă de marș.

și pentru turneul final de baschet (m) 
din 25—29 III de la sala Floreasca.

• PATINOARUL ARTIFICIAL DIN 
PARCUL „23 AUGUST" ESTE DES
CHIS PENTRU PATINAJ PUBLIC AZI 
Șl MIINE, ORELE 18.30—20.30 SI 
DUMINICA. ORELE 10—13. INCE- 
PÎND DE LUNI 29 III, PROGRAMUL 
PATINAJULUI PUBLIC ESTE: ZIL
NIC. ORELE 18.30 -20.30 IAR DU
MINICA ȘI DIMINEAȚA, ORELE 
10—13.

• începînd de astăzi șî pînă în ziua 
de 3 IV a.c. casa specială din str. 
Ion Vidu restituie c/val. biletelor vin- 
dute pentru intîlnirea internațională de 
handbal DINAMO—GRASSHOPPERS 
din 20 III, care a fost anulată.

IN „C.C.E." LA VOLEI FEMININ

ASTAZI LA BUDAPESTA are loc re
turul întîlnirii Ujpesti Dozsa — Dinamo 
București (feminin), din etapa a doua 
a „Cupei campionilor europeni". învin
gătoare în tur, cum se știe, cu 3—0 
(45:27), Dinamo București are șanse 
apreciabile pentru calificarea în semifi
nalele competiției.

ECHIPA DE HANDBAL MUREȘUL 
IN R.D.G. ȘI CEHOSLOVACIA

Reoent s-a înapoiat din R.D.G. și 
Cehoslovacia echipa feminină de hand
bal Mureșul din Tg. Mureș, care între 
8 și 14 martie a susținut 6 întîlniri.

In R.D.G. formația mureșeană a par
ticipat la două turnee cu meciuri de du
rată redusă. In primul, la Leipzig, Mu
reșul a jucat trei meciuri: cu Selecțio
nata R.D.G. 3—6 (pentru echipa noa
stră au marcat Soos 2 și Preda), cu
S. C. Wissenschaft DHfK 4—4 (au în
scris Covrig. Solosi, Baczo și Soos) șî 
cu Odense Danemarca 3—5 (au marcat 
Incze 2 și Baczo). în continuare. Mu
reșul a luat parte la turneul de la Er
furt, pe care 1-a cîștigat în urma rezul
tatelor obținute : li)—3 cu Selecționata 
Erfurt (au înscris Preda 4. Covrig, 
Baczo 3, Incze 2) și 9—7 cu BSG Mo
tor Nord Erfurt (au marcat: Preda 2, 
Covrig și Incze 6).

La înapoiere, Mureșul a jucat în Ce
hoslovacia în localitatea Olomouc cu 
Slavoj Zora, de care a dispus cu 6—2, 
prin golurile înscrise de Preda 2 și 
Soos 4.

în general, Mureșul a avut o com
portare remarcabilă în cursul acestui 
prim turneu al său peste hotare.
ÎNOTĂTORII ÎN R. D. GERMANĂ
Selecționata de înot a Capitalei 

pleacă azi la Berlin pentru a participa 
la un concurs internațional care se va 
disputa sîmbătă și duminică. Din lot 
fac parte Vladimir Moraru, Anghel 
Șoptereanu, Vasile Costa, Cristina Ba- 
laban, Ingrid Ungur ș.a.

PREGĂTIRI PENTRU „CURSA PĂCII"

Federația de ciclism din R. D. Ger. 
mană a selecționat un lot de 10 alergă, 
tori care vor continua în săptămînile 
ce urmează pregătirile pentru „Cursa 
Păcii** Berlin-Praga-Varșovla. Din acest 
lot fac parte : Klaus Ampler. Bernhard 
Eckstein, Gunther Lux. Lothar Appier, 
Dieter Miclțein. Harald Dlppold, Axel 
Peischel, Giinther Hoffman, Eberhard 
Butzke, Rudiger Tanneberger. . Cîteva 
curse de control și antrenamente comu
ne cu rutieri din alte țări sînt prevăzute 
în programul de pregătire condus de 
noul antrenor, Roland Elste.

CONSTRUCȚII PENTRU J. O. DE LA 
MEXIC

Comitetul de organizare a Jocurilor 
Olimpice din 1968 a însărcinat pe arhitec
tul mexican Pedro Vasquez să conducă 
și să coordoneze proiectele de construe, 
ție șl amenajare a lucrărilor ce vor fi 
realizate în vederea Olimpiadei de la 
Ciudad de Mexico. Arhitectul Pedro 
Vasquez va stabili un program suscep. 
tibll să facă din Capitala Mexicului un 
teatru demn de desfășurare a traditions, 
lei manifestări a sportului mondial.

RECORDURI MONDIALE
LA HALTERE

Halterofilul japonez lunlchl Fukuda, tn 
vîrstă de 18 ani, a stabilit la Tokio un 
nou record mondial de juniori la cate, 
goria pană, stilul aruncat, cu perfor. 
manța de 137,5 kg. Vechiul record era 
de 135 kg.

*

Cu prilejul unui concurs de haltere 
desfășurat la San Juan, (Porto Rlco) Fer. 
nando Baez a corectat recordul mondial 
la categoria cocoș, stilul împins, reali- 
zînd performanța de 119,5 kg. Recordul 
precedent stabilit la 2 martie de haltero
filul Cen-lun (R. P. Chineză) era de 
118 kg.

FOTBAL: TRAGERE LA SORȚI IN 
„C.C.E." Șl „CUPA CUPELOR"

Au fost stabilite, prin tragere la sorți 
semifinalele „Cupei campionilor euro. 
peni" la fotbal- Vasas Gydr va juca cu 
Benfica Lisabona, iar Intemazlonale Mi. 
lano cu F. C. Liverpool.

• Aseară, la Rotterdam, s-a disputat 
cel de al 3.1ea meci dintre echipele F. C. 
Liverpool și F. C. K81n. din sferturile 
de finală ale C.C.E. Ia fotbal. Jocul s.a 
încheiat la egalitate (2—2) după prelun. 
giri. Prin tragere la sorti F. C. Liverpool 
s.a calificat în semifinale.

In semifinalele competiției „Cupa cupe
lor" se vor întîini : A. C. Torino — 
Mtlnchen 1860 șl West Ham United — 
Real Saragossa In cel de al doilea meci 
West Ham United a învins la Londra

FOTBAL. Azi se dispută jocurile ce
lei de a doua etape a returului catego
riei A. In țară au loc următoarele 
partide :

Ploiești: Petrolul—Progresul;
Craiova: Știința—Crișul Oradea;
Baia Mare: Minerul—Steaua;
Constanța: Farul—Știința Cluj;
Brașov: Steagul roșu—C.S.M S. Iași.
La București, în program cuplat, cu 

începere de la ora 14, pe stadionul 
„23 August", se dispută jocurile: Ra
pid—Dinamo Pitești și Dinamo Bucu
rești—U.T.A.

Tot astăzi începe întrecerea echipe
lor din categoria B.

Meciul de categoria B Știința Bucu
rești—Tractorul Brașov se dispută azi, 
pe stadionul Politehnica, cu începere 
de la ora 16.

CICLISM. Joi și vineri se desfășoară 
pe șoselele din împrejurimile orașului 
Constanța două concursuri cicliste in
ternaționale. La întreceri participă cei 
mai buni rutieri din R.P. Romînă, R.S. 
Cehoslovacă și R.P. Bulgaria.

Primul concurs are loc astăzi de-a 
lungul a 130 km. Vineri alergătorii vor 
lua startul într-o cursă individuală 
contra-cronometru (30 km).

Printre cei prezenți la startul aces
tor întreceri se află Ion Ardeleanu. C. 
Dumitrescu, Ion Stoica, G. Moiceanu. 
W. Ziegler, L Zanoni și Jan Smolik 
(R.S.C.) — învingătorul celei de a 
17-a ediții a „Cursei Păcii", J- Volf 
(R.S.C.), K. Iliev (R.P.B.), L. Heller 
(R.S.C.).

BASCHET. Cele mai bune echipe 
masculine de baschet ale țării își dis
pută de azi pînă luni primele șase 
locuri ale campionatului republican, 
întrecerile se desfășoară în sala Flo
reasca, în fiecare zi de la ora 17. Pro
gramul primelor două zile ale turneu
lui final este următorul:

JOI: Dinamo București—Dinamo 
Oradea, Steaua—Rapid, Știința Timi
șoara—Știința București;

ȘTIRI EXTERNE
cu 4—3 (2—1) echipa elvețiană Lausanne.

Semifinalele ambelor competiții ur
mează să fie disputate pînă la 6 mai. 
După cum se știe, finala „Cupei campio
nilor europeni" va avea loc la 26 mal 
în Italia. într-un oraș care urmează să 
fie stabilit zilele acestea. Finala „Cupei 
cupelor" este programată la 29 mal la 
Londra.

• Selecționata de fotbal a Uniunii 
Sovietice, care se pregătește pentru pre. 
liminariile campionatului mondial, și.a 
încheiat turneul întreprins în R. S. F. 
Iugoslavia. In ultimul meci, fotbaliștii 
sovietici au evoluat în orașul Kraguje. 
vaț, unde au întîlnit formația locală 
Radnicki. Victoria a revenit sportivilor 
sovietici cu scorul de 4—1 (2—0), prin 
golurile marcate de Kazakov (2), Logofet 
șl Clslenko. Formația U.R.S.S. : Iașln 
(Kramarenko) — Rlumln. Șesternov, 
Certkov (Șustikov), Sosnlhin. Eskov 
Logofet, Clslenko. Kazakov Hmelnlțki, 
Meshl.

Meciuri amicale. La Paris : Austria — 
Franța 2—1; la Dublin : Belgia — Irlanda 
2-0.

„TROFEUL GENEVA" LA HOCHEI 
PE GHEAȚA

Turneul internațional de hochei pe 
gheață „Trofeul Geneva" s-a încheiat 
cu victoria echipei reprezentative a R. S. 
Cehoslovace, care a învins în meciul de
cisiv cu 5—3 (2—0, 1—1, 2—2) selecțio
nata Canadei. Pentru locul 3. Spartak 
Moscova a întrecut CU 6—4 (3—2, 1—1, 
2—1) pe Servette Geneva.

S. C. LEIPZIG. DIN NOU CAMPIOA
NA A R.D.G.

După cum se știe, mîine seară la Leip
zig, C.S.M. Cluj, campioana R. P. Ro. 
mîne la tenis de masă masculin, va în. 
tîlnt în finala „C.C.E." pe campioana 
R.D.G., echipa S. C. Leipzig. Duminică, 
echipa S. c. Leipzig a cucerit din nou 
titlul, învingînd pe rînd pe Motor Jena 
cu 10—4. pe Lokomotiv Karl Marx Stadt 
cu 10—0 și pe T.S.C. Berlin cu 10—7. Cel 
mal în formă jucători sînt la ora actuală 
Lemke, în vîrstă de 24 de ani, și Viebig. 
Pentru al treilea loc în echipă antreno. 
rui Giinther Schlegel va avea de ales 
între Pornack. Lauck șl Schindler.

PE TERENURILE DE TENIS
Turneul internațional de tenis disputat 

la Barranquila (Columbia) a luat sfîrșit. 
Cele două probe de simplu au fost cîș. 
tigate de Lesley Turner șl Manuel San. 
tana. Turner a învlns-o cu 1—6, 6—4, 
6—4 pe Margaret Smith, în timp ce 
Santana l-a întrecut în finală cu 6—2, 
9—7, 6—3 pe Ramanathan Krishnan.

VINERI: Știința București—Rapid, 
Știința Timișoara—Dinamo București, 
Steaua—Dinamo Oradea.

Iată clasamentul acestor echir. 
înaintea turneului final:
1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Știința Tim.
4. Dinamo Oradea
5. Știința Buc.
6. Rapid Buc.

22 20 2 1810:1448 42
22 16 6 1692:1448 38
22 13 9 1553:1487 35
22 12 10 1552:1488 34
22 12 10 1553:1510 34
22 11 11 1590:1538 33

în afara clasamentului general al 
campionatului republican, va mai fi 
alcătuit un clasament în care vor 
conta numai rezultatele ce se vor 
înregistra în turneul final. Primei cla
sate i se va decerna o cupă. în plus, 
va mai fi alcătuit un clasament al celor 
mai buni jucători și unul al celor mai 
buni arbitri.

VOLEI. Partida masculină Rapid— 
Progresul, care trebuia să se dispute 
la 21 martie în categoria A seria I, 
are loc azi după-amiază, începînd de 
la ora 19, în sala Giulești.

La Brașov, iot astăzi, se întîlnesc 
formațiile masculine Tractorul din lo-, 
calitate și Dinamo Bihor.

POLO. Azi începe la Oradea turneul 
de polo dotat cu „Cupa de primăvară", 
la care participă selecționatele de se
niori și de juniori ale Capitalei și re
prezentativele regiunilor. Crișana, Ba
nat, Cluj și Mureș-Aută rană Maghia
ră. In primele două zile se dispută trei 
etape :

JOI : București I—București II (ju
niori), Crișana—Banat, Cluj—Murfeș-? 
Autonomă Maghiară:

VINERI DIMINEAȚA: București I 
—Cluj, Crișana—Mureș-Autonomă Ma
ghiară. București II—Banat;

VINERI DUPA-AM1AZÂ: București 
I—Mureș-Autonomă Maghiară, Crișa
na—București II, Cluj—Banat.

POPICE. Arena Gaz Metan din Me
diaș găzduiește, de azi, al doilea con
curs de selecție la care participă 40 
de fete și tot atîția băieți. Se joacă la 
probele clasice de 100 bile mixte femei 
și 200 bite mixte bărbați. întrecerile 
încep cu pro-ba feminina.

• La Caracas se desfășoară un turneu 
internațional de tenis de cîmp cu parti
ciparea mai multor jucători europeni. 
In primul tur al probei de simplu mas
culin Pierre Darmon (Franța) l.a învins 
cu 7—5, 2—8. 6—2 pe Kalogheropoulo." 
(Grecia). Manuel Santana (Spania) a dis. 
pus cu 6—4, 6—1 de Ulrlch (Danemarca).

★
Echipa de tenis a S.U.A. va debuta în 

noua ediție a „Cupei Davis" în zilele de 
4, 5 și 6 iunie la Bakersfield (Callfor. 
nia). Jucătorii americani vor întîlni e. 
ehipa Canadei. în semifinalele zonei a. 
mericane.

DATELE FINALEI «C.C.E." LA BAS
CHET MASCULIN

După cum se știe, în finala „Cupei 
campionilor europeni" la baschet mas
culin se vor întîlni echipele TSKA Mos
cova șl Real Madrid. Miercuri au fost 
stabilite datele celor două meciuri. Pri
mul va avea loc la 8 aprilie la Moscova, 
iar cel de al doilea la 14 aprilie la Ma
drid.

CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE SCHI IN S.U.A.

In localitatea Sun Valley (S.U.A.) s.a 
desfășurat un concurs internațional de 
schi, la care au participat, printre alții, 
sportivi din Austria. F’ reștla, Franța, 
Italia, S.U.A. Proba de cook 're bărbați, 
disputată pe un traseu de 3Gj m $1 cu 
o diferență de nivel de 915 m. a fost 
cîștigată de austriacul Karl Schranz, cu 
timpul de 2:01.81. Pe locul doi s-a clasat 
compatriotul său Gerhard Nenning — 
2:01,96. Proba de slalom special a fost 
cîștigată de francezul Michel Arpin, care 
a totalizat în cele două manșe timpul 
de 1:09,28. El a fost urmat în clasament 
de coechipierul său Jean Claude Killy — 
1:00,53 și Kart Schrantz (Austria) 1:10.64. 
După desfășurarea probelor de coborîre 
și slalom special pe primul loc în clasa
mentul combinatei se află Karl Schranz 
(Austria) — 6,64 puncte, urmat de Jean 
Claude Killy (Franța) — 22,40 puncte șl 
Bill Marolt (S.U.A.) — 26.53 puncte.

ALTE ȘTIRI
• La 2 șl 4 aprilie la Atena șl. res. 

pectlv, Salonic va avea loc dubla în. 
tîlnire internațională de lupte libere și 
clasice dintre echipele reprezentative ale 
Franței și Greciei. Aceste întîlniri con. 
stituie un examen de verificare a celor 
două formații în vederea „mondialelor" 
din acest an. Din echipa franceză vor 
face parte, printre alții, Chauvet, Sonie, 
Robin, Colligton, Perez, Petriciolll, Fro. 
mageot etc.

• Campionatul U.R.S.S. de blatlon a 
revenit anul acesta studentului Ale- 
xandr Privalov. Pe pîrtla de la Otepla 
el a realizat timpul de lhl8:43,0 (19 pune, 
te), întrecîndu.l cu un minut pe VasilL 
Makarov. De menționat că Vladimir Me
lanin, campion olimpic și de trei ori 
campion mondial, s.a clasat doar pe 
locul 13.

(Agerpres)
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