
cucerit „Cupa 
campionilor
europeni"
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masculin

ițiți amănunte in pag. 
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rosul „l’Humanitâ"
minicâ se va desfășura 

i. ’ tradiționala competiție 
•’ țională de eres a ziarului 

manite". îșiars noastră va fi 
zentatc de alergătorul Nico- 
Mustață, campion republican, 

a plecat vineri' la 
. antrenorul Mihai

a ampionatele europene
ieroviare de popice

la
in-

Paris 
Tin-

re 2—5 aprilie se vor desfă- 
la Viena campionatele euro- 
feroviare de popice la care 
anunțat participarea spor- 

• jin R.P. Ungară, R.S.F. Iugo-
a, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
pană, R.F. Germană, R.P. Po-

Austria etc. Țara noastră 
i reprezentată de formația 
oină Rapid București.

j volei: Farul —
Cerno More (R. P. Bulgaria)
3-0
sala sporturilor din Constan- 

-a disputat joi seara partida 
rală de volei dintre forma- 

masculine Farul și Cerno 
fe Varna (R.P.B.). După un 

•AU disputat, echipa constăn- 
a repurtat victoria cu 3—0 

i. 9). S-au remarcat Mihalcea, 
ngă, Bărbulescu (Farul) șl 

.fev, Filipov, Chirilov (Cerno 
e). întîlnirea a fost condusă 
țfâcâtor de Eugen Nemțeanu 

■ istanta).
CORNEL POPA - coresp.

„Cupa Olimpia” la ciclism
-iminică dimineața se deschide 
mul ciclist pe șosea în Capi- 

cu Întrecerile organizate de 
iul sportiv Olimpia: seniori — 
tm; tineret — 35 km; juniori 

25 km și juniori II — 15 km.
fost invitați cicliști din toate 
mrlle bucureștene. Plecarea se 
da la ora 9 din fața secției 
•ciclism a clubului Olimpia, 
a Rahovel nr. 6. iar startul 
ial. la ora 10, de la km 6 pe 
;aua Oltenița. întrecerile sînt 
Ute cu „Cupa Olimpia".

De la activitatea în săliJ "bibliotecă CenVa'ă PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚEVA f

la cea în aer liber Hune 'C

nevoie de un rulaj de aproxi
mativ 2—800 de km pentru re
adaptarea sportivilor. De-a lun
gul acestor kilometri ei vor re- 
dobîndi în totalitate „simțul" 
apei, se vor regăsi stereotipurile 
dinamice, se vor reîntîlni cu 
micro și macro climatul mediu
lui, mult diferite de cele ale 
bacului de iarnă, cu o serie de 
condiții noi. Sportivii trebuie să 
se adapteze acestor condiții pen
tru a face față apoi volumului 
și intensității efortului necesar 
obținerii formei sportive.

Durata adaptării nu este lun
gă : dacă zilnic (în două lecții 
de antrenament) se parcurg 
10—15 km înseamnă că 25, ma
ximum 30 de zile sînt suficiente 
pentru a se regăsi integral și a 
se reobișnui cu caracteristicile

Creșterea vertiginoasă, uneori 
nebănuită, a rezultatelor spor
tive constituie o mărturie a îm
bunătățirii continue a concepției 
metodice de selecție și de pregă
tire la diferitele ramuri sportive.

Sezonul intermediar în care 
ne aflăm ridică o problemă in
teresantă de ordin metodologic. 
Condițiile climaterice ale iernii 
au reținut o parte dintre sporti
vii noștri în interiorul sălilor 
de pregătire, limitate ca spațiu 
și posibilități de realizare a lu
crului de mare eficiență. Gîn- 
dul ni se îndreaptă în primul 
rînd către sportivii caiacului și 
canoei care, după perioada tran
zitorie ce a urmat „vîrfului" o- 
limpic, au lucrat pe „lacul arti
ficial" de sub tribuna stadionu
lui Republicii.

încă de acum, de la sfîrșitul
lui martie, mai cu seamă dacă lucrului pe apă. în acest inter- 
vremea o va îngădui, caiaciștii 
și canoiștii trebuie să bată din 
nou „cărările" fără urme 
ale Snagovului. Urmează pen
tru ei o etapă de așa-zisă 
acomodare pe care de obicei, 
specialiștii o măsoară în kilo
metri Experiența arată că este

val de timp se obține corectitu
dinea loviturii 
tim de atac al 
adîncimea cea

apei. unghiul op- 
apei, lungimea și 
mai economică,

ALEXE
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în turneul final al campionatului de baschet

NICU

(Continuare in pag. a 2-a)

Meciuri de mare spectacol 
și o surpriză de proporții 

Dinamo București invinsă de Știința Timișoara!
Turneul final al campionatului 

republican masculin de baschet 
a început cît se poate de promi
țător. într-adevăr, joi seară, 
după victoria facilă și categorică 
obținută de Dinamo București 
asupra echipei Dinamo Oradea 
(93—61, la pauză 47—19), 
Steaua și Rapid au realizat un 
meci de mare luptă, care a ținut 
încordată atenția publicului din

De la Moscova și Colorado Springs la București

prima pînă în ultima secundă 
de joc. Steaua a început bine 
partida și, datorită unor inter
cepții urmate de contraatacuri 
reușite, a dominat timp de 13 
minute, conducînd cu 8—2, 
17—10 și 27—24. A fost sufi
cient însă un minut de derută 
pentru ca rapidiștii să egaleze și 
să preia inițiativa (min. 14 : 
32—27), mărindu-și apoi treptat 
avantajul (40—31 min. 18, 
44—33 la repriză). Partea a 
doua a meciului a însemnat o 
adevărată „cursă de urmărire" 
făcută de jucătorii de la Steaua, 
care au înțeles că numai prin 
respectarea disciplinei de joc pot 
recupera handicapul. Rapid, în

nai, ambele echipe au jucat făral 
pivoți : Dinescu a fost eliminat: 
în min. 33 la scorul de 55—54t 
pentru Rapid, iar Novacek în. 
min. 37 la 64—60 pentru Steaua, 
în aceste condiții, rezultatul a 
fost decis tot de un pivot — Di, 
cai de la Steaua — care. în puți
nele minute cit a acționat, ne a 
făcut să regretăm că nu-l vedem 
jucînd mai mult în prima for
mație. Scor final : 70—-67 (33-44) 
pentru Steaua. Au marcat : Ne- 
def 6, Barau 12, Gheorghe 9, 
Popa 6. Dimancea 12. Dicai 6, 
Novacek 19 pentru Steaua . Cris
tian Popescu 26, Popovici 6, 
Tursugian 9, Dinescu 12. Cim- 
poiaș 2, Predulea 7. Hanes 1*

demonstrativ

Perechea Christi Trebesiner-Gerald Felsinger 
(Austria) clasată pe locul 9 la „europenele" 
de la Moscova, surpiinsă la antrenamentul 
făcut ieri dimineață pe patinoarul „23 August"

Foto : V. Bageac

a categoriei A la
CLASAMENT

N-a trecut 
micul ecran 
gheții" care 
de la Moscova îi vom revedea la lucru, azi și mîine, 
pe patinoarul „23 August" din Capitală. Unii dintre 
cei 18 patinatori din Austria, R. P. Ungară, R. D. 
Germană și R. S. Cehoslovacă, care și-au anunțat 
participarea la concursul demonstrativ de la Bucu
rești, s-au numărat 
lor mondiale de la 
fruntea oaspeților se 
tria) clasat pe locul
diale", perechea Jitka Babycka — Jiromir Holan 
(R.S.C.) deținătoarea locurilor 6 la Moscova și 8 la 
Colorado Springs, cuplurile de dans Christi Trebe- 
siner — Gerald Felsinger (Austria), Maria Csordas 
— Laszlo Kondi (R.P.U.) care au ocupat la „eu
ropene" locurile 9 și respectiv 10. în fața publicului 
nostru vor mai evolua Marian Fitz (R.S.C.), care a 

îneîntat privirile la demonstrația 
de la Moscova. Beate Richter 
(R. D. G.), Zsuzsa Almassy 
(R.P.U.) și alți patinatori va
loroși.

Țara noastră va fi reprezen
tată de Elena Moiș, Aurica Ion, 
Beatrice Huștiu, Marcel Coma- 
nici, Nicolae Belu și perechile 
Letiția Păcuraru — Radu Io
nian și Liliana Georgescu — Dan 
Săveanu. Programul celor două 
reuniuni începe sîmbătă de la 
ora 18.30 și duminică de la a- 
ceeași oră. Patinatorii vor pre
zenta un repertoriu numai eu fi- 
gyri libere.

mult timp de cînd i-am admirat pe 
și iată că pe o parte dintre „artiștii 
au evoluat la campionatele europene

printre concurenții campionate- 
Colorado Springs (S.U.A.). în 
aîlă Wolfgang Schwartz (Aus- 
5 la „europene" și 7 la „mcn-

îtapa a XV-a
REZULTATELE DE JOI
"olul—Progresul 1—0 (0—0) 
nța Craiova—Crișul 3—1 (1—0) 
amo Buc.—U.T.A. 1—1 (1—1) 
terul—Steaua 2—1 (2—0) 
ut—Știința Cluj 2—1 (0—1) 
•id—Dinamo Pitești 1—0 (0—0) 
igul roșu—C.S.M.S. 1—0 (0—0)

ETAPA DE DUMINICA
28 MARTIE

nța Craiova—Știința Cluj 
>id—Dinamo București 
•ul—Steagul roșu
•’.A.—Dinamo Pitești 
aua—Progresul
.M.S.—Minerul
șui—Petrolul

1. DINAMO BUCUREȘTI
2. STEAUA
3. RAPID
4. STEAGUL ROȘU
5. PETROLUL
6. C.S.M.S. IAȘI
7. U. T. ARAD
8. FARUL
9. STIINTA CLUJ

10. DINAMO PITEȘTI
11. CRISUL
12. STIINTA CRAIOVA
13. MINERUL BAIA MARE
14. PROGRESUL

29:13 22 
24:10 20 
19:10 20 
16: 9 
17:14 
17:19 
18:22 
16:22 
23:20 
20:21 
12:15 
14:25 
15:27

16
15
15
15
15
14
13
13
13
10

■Z.i. 68. A fost o mare ocazie da Bne să înscrie. Portarul arădean nu a putut atinge mingea. Dar 
Bne, neatent, a ratat situația favorabilă.

Foto : St. Ciotloc

O săritură spectaculoasă și o încercare de aruncare la coș. Exe
cutantul, Dimancea de la Steaua, întâmpină însă opoziția hoiărîtă 

a rapidistului Dinescu.
Foto : P. Romoșan

Vasîlescu 4 pentru Rapid. Arbi
trii C. Armașescu si V. Kadar 
au fost foarte atenți și au fluie
rat cu promptitudine, asigurind 
buna desfășurare a meciului.

în încheierea programului de 
joi, reprezentanții studenților 
bucureșteni și timișoreni au rea
lizat o partidă foarte frumoasă.

schimb, s-a pierdut în combina
ții, a încercat prea puțin coșul 
și a greșit multe pase. Ca ur
mare, Steaua a reușit ca în min. 
35 să preia conducerea. în fi-

ULTIMELE NOUTĂȚI FOTBALISTICE
• MIERCURI 31 MARTIE : CUPLAJ INTERNATIONAL ÎN 
CAPITALA • PREGĂTIRILE ECHIPEI DE JUNIORI • F. C. 

MILAN PRINTRE VIITORII ADVERSARI Al SELECTIONABI- 
LILOR • PRIMUL JOC AL RAPIDULUI ÎN „CUPA BALCANICA"

In săptămîna care urmează, 
fotbaliștii juniori care ne vor 
reprezenta la turneul U.E.F.A., 
cei din selecționata de tineret 
a țării, ca și seniorii, din care 
se va forma reprezentativa A, 
își vor continua pregătirile cu 
intensitate crescîndă, pe măsură 
ce se apropie partidele interna
ționale oficiale și amicale din 
calendarul acestui an.

Primele jocuri sînt progra
mate pentru miercuri 31 martie, 
cînd se va disputa în Capitală, 
pe stadionul „23 August", un ■ 
interesant cuplaj internațional: 
selecționata de tineret — Szeged 
(R.P, Ungară) șt selecționata ca
tegoriei A — Wiener Sport 
Kluh (Austria). în vederea me
ciului de miercuri cu Wiener

Sport Klub, lotul nostru va fi 
alcătuit duminică seara de co
misia de selecție a F.R. Fotbal, 
după cuplajul inter-bucureștean.

Tot miercuri 31 martie, la 
Russe (R.P. Bulgaria) va evolua 
selecționata de juniori a țării 
noastre, în compania formației 
Dunav. Juniorii vor mai întîlni 
în meciuri de verificare repre
zentativa Turciei. Este vorba 
de două partide, la 4 și Ia 7 
aprilie, care se vor desfășura 
în țara noastră.

In continuarea pregătirilor 
pentru meciurile din prelimina
riile campionatului mondial, se
lecționata categoriei A va juca 
la 14 aprilie la Milano, în com-

(Continuare in pag. a 5-a)

(Continuare in pag. a 6-a)

Finalele campionatelor 
republicane de scrimă 

pentru juniori
Scrimerii juniori, calificați în 

finalele campionatelor republi
cane, își continuă întrecerea după 
următorul program :

• luni 29 martie : floretiștii
• mar[i 30 martie : floretis- 

tele
întrecerile au loc în sala Re

colta, dimineața de la ora 8 și 
după-amiaza începînd de la 
ora 16.



PROFESOR Șl SPORTIV DESTOINIC Din sportul studențesc gălățean
/ Elevii școlii de 8 ani din comuna 
lacobeni, raionul Vatra Domei, au 
înregistrat în ultimii ani frumoase 
succese pe terenurile de sport. Midi 
sportivi din acest colț de țară prac
tică numeroase sporturi — fotbal, 
volei, atletism, șah — dar cel mai 
mult iubesc schiul, sport în care 
obțin frumoase succese. La un con
curs de schi al „centrelor de iniție- 
re“ disputat acum trei ani la Pre
deal, elevele Rodica Gagea, Maria 
Șutea șa Agripina Rogojan au cu
cerit primele trei locuri ; în 1962, 
echipa de fotbal a școlii a cîștâgat 
etapa regională a campionatului 
școlar, iar voleibaliștii au ocupat 
locul trei în aceeași competiție. 
Toate aceste succese se datoresc în 
mare măsură faptului că sportivii 
școlari din lacobeni au avut un 
îndrumător priceput și inimos : pro
fesorul de educație fizică Mihai Gri- 
goraș.

L-am găsit, nu de mult, pe pro
fesorul Grigoraș, la Vatra Dornei.

, — Cu ce treburi pe aci ? !...
' — Am plecat de anul trecut din 

Wacobeni. M-am stabilit definitiv la 
Dama.

...Mihai Grigoraș s-a făcut repede 
cunoscut și în pitorescul orășel. Am 
căutat să aflu cărui fapt se dato- 
nește acest lucru și m-am prezen
tat „incognito" l a șal a de sport a 
școlii medii mixte din localitate, 
unde auzisem că își desfășoară ac
tivitatea. Elevii și profesorul intra
seră deja în partea fundamentală a 
lecției. Se exersa — de data acea
sta — lovitura de la 7 m cu plon
jon, specifică handbalului redus, 
încercau elevii, dar de fiecare dată 
profesorul demonstra personal mo
dul cum se face o aruncare corec
tă. Nu exagerez de loc dacă afirm 
că profesorul Grigoraș... transpira 
mai mult decît elevii.

A doua zi, l-am văzut pe Mihai 
Grigoraș jucînd hochei pe gheață 
la Suceava ! Venise cu echipa ora
șului Vatra Domei la etapa regio

De la activitatea in săli, la cea in aer liber
(Urmare din pag. 1) 

degajarea curată și revenirea eficientă, 
pregătește respirația necesară lucrului 
ce va urma.

Către sfîrșitul acestei etape apare 
necesitatea prelucrării, în continuare, 
a calităților fizice (forță, viteză, rezis
tență) în condiții specifice de apă. 
Acest obiectiv poate fi realizat în 
condițiile optime oferite de vîslirea 
pe apă curgătoare.

Lucrul efectuat în sensul scurgerii 
apei, deși ajută înaintării bărcii, în
greuiază trecerea palei prin apă 
datorită rezistenței curentului, ceea 
ce — în ultimă analiză — influențează 
educarea calității forței specifice. în 
schimb, în vîslirea contra curentului 
apei, deși barca înaintează mai greu, 
lovitura prin apă este mult ușurată, 
favorizînd lucrul la o frecvență mai 
ridicată (după dr. O. Popescu).

în sprijinul acestei afirmații de or
din metodologic stau mărturie rezul
tatele sportivilor din Arad și Timi
șoara, care se pregătesc pe ape curgă
toare. Ele se apropie — în unele ca
zuri — de rezultatele înregistrate de 
acei sportivi care folosesc ca mediu 
de pregătire, numai apa stătătoare.

O alternare de medii de apă către 
sfîrșitul perioadei de acomodare, cre
dem că nu poate afecta, ci dimpotri
vă va dispune realizarea unei forme 
sportive valoroase în perioada com
petițională. Un experiment — cu două 
grupe — în această direcție poate 
prilejui obținerea unor concluzii de 
ordin metodic de mare utilitate prac
tică.

Și, în sftrșit, grăbirea motivată a 
ieșirii pe apă contribuie nemijlocit la 
Întărirea sănătății sportivilor, la căli- 
rea organismului lor care, în ultimă 
analiză, înseamnă reglarea automată 
și economică a mecanismelor de vaso- 
construcție și vasodilatație, ceea ce 
evident contribuie la mărirea poten
țialului lor biologic.

Această invitație, care are esență 
metodică și organizatorică, se adre
sează și înotătorilor. Bazinele acope
rite, puține, n-au putut satisface tota
litatea solicitanților care au dorit să 
se pregătească intens în condiții spe
cifice. Probabil, că luna aprilie va fi 
mai puțin favorabilă intrării în ba
zine, în schimb lucrul înotătorilor în 
aer liber va crește considerabil, urmă- 
rindu-se obținerea dezvoltării calități-
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nală a campionatului republican. 
„Omul de bază" al domenilor a fost 
profesorul Grigoraș care, de altfel, 
s-a dovedit a fi cel mai bun reali
zator. în sfîrșit — afirmă activiștii 
sportivi din localitate — tînărul 
profesor este nelipsit din echipele 
de handbal, volei și fotbal. Deci, 
avem de-a face cu un polisportiv 1

Legăm o mică discuție, și-i amin
tesc lui Mihai Grigoraș despre sa
tisfacțiile pe care le-a avut cu ele
vii sportivi din lacobeni.

— Ce proiecte ai acum cu elevii 
școlii din Vatra Dornei ?

— La școala medie din acest oraș 
lucrez doar de cîteva luni. Deocam
dată am făcut o selecție, ca să con
turez viitoarele echipe. în formația 
de baschet a școlii am -oprit 14 bă
ieți și 8 fete, Ia volei 16-j-16, la 
handbal mă bazez pe aproape 40 de 
sportivi, iar în secția de gimnastică 
aim înscris 18. Sper că în curînd, 
sportivii școlii noastre se vor afir
ma în competițiile școlare.

— Alte proiecte ?
— Să termin I.C.F.-ul, unde sînt 

student în anul IV la „fără frec
vență"...

R. CALARAȘANU

lor fizice de bază, cu preponderența 
celor solicitate de proba specializării 
fiecăruia.

S-a încercat, în repetate rînduri, 
să se refuze pregătirii așa-zise pe 
uscat, de către unii antrenori, rolul 
său metodic în prepararea marilor 
funcțiuni și a calităților fizice pentru 
intrarea înotătorului, cu nivelul cres
cut, în lucrul specific propriu apei. 
Din cercetarea planurilor de pregătire 
a marilor înotători, în special a celor 
americani, rezultă prezența unor astfel 
de mijloace. în anumite etape ale 
ciclului anual (lucru cu haltere pentru 
forță, crosuri pentru rezistență și gim
nastică pentru suplețe).

Observația noastră este cu atît mai 
oportună, cu cît durata lucrului spe
cific, în condițiile numărului restrîns 
de bazine acoperite, fiind redusă cu 
mai multe luni, obligă mărirea numă
rului de mijloace realizabile în con
diții obișnuite. Obiectivul dezvoltării 
forței și rezistenței în regimurile soli
citate de profilul probelor în care sînt 
specializați înotătorii, se poate înfăp

Rezultate foarte bune la început de sezon
M. Roșea la un punct de record

Ieri s_a deschis sezonul oficial 
de tir. Pe poligoanele Dinamo și 
Tunari, fruntașii tirului bucureș- 
tean au luat loc pe standurile de 
tragere. Performanțele, la unele 
probe, au fost de„a dreptul uimi
toare, față de perioada de pregă
tire în care se află trăgătorii. 
Astfel. La pistol viteză s-au înre. 
giștrat rezultate care uneori nu 
se pot obține nici chiar la cam
pionatele republicane, programate 
de obicei spre sfîrșitul anului. 
Tînărul nostru trăgător M. Roșea 
(Dinamo) a totalizat pe o vreme 
nu prea favorabilă 592 puncte, 
rezultat care este cu un punct 
sub recordul R. P. Romîne. Re
cordmanul țării. I. Trjpșa, a ocupat 
locul doi tot cu o performanță 
bună. El a realizat 59Q p., fiind
urmat de V. Atanasiu cu 587 p.

Consemnăm cu acest prilej fap
tul că unii arbitri nu cunosc su
ficient de bine regulamentul. A. 
ceeași situație s.a observat șl la 
trăgători. Să dăm un exemplu : la 
proba de pistol viteză, I. Tripșa 
nu a ridicat regulamentar pisto
lul (a „furat") pe ultima serie de 
4 secunde și, în loc să fie aver
tizat, conform regulamentului, el 
a fost obligat sa repete seria.

Ani de-a rîndul fruntași în activita
tea sportivă competițională, studenții 
din Galați sînt deciși să-și mențină a- 
ceastă faimă. Este lesne deci de în
țeles interesul acordat principalei com
petiții rezervată tineretului studios — 
campionatele universitare. Mai bine de 
70 la sută din cei 2 500 de studenți 
gălățeni participă la întrecerile de volei 
și baschet, de handbal și fotbal. Este un 
prim fapt pozitiv pe care ne grăbim 
să-l consemnăm.

Două facultăți se întrec aproape în 
fiecare an în organizarea „universita
relor" : Tehnologia produselor alimen
tare (T.P.A.) și Mecanica. Asociațiile 
studențești din aceste facultăți numără 
organizatori sportivi destoinici, tineri 
inimoși care, prin exemplul lor perso
nal de fruntași la învățătură și în 
sport, fac ca aproape nici un student 
să nu rămînă în afara întrecerilor.

Bilanțul primei etape a campionate
lor universitare n-a fost încă încheiat 
(deoarece o serie die întreceri conti
nuă) ; se pare însă că punctajul cel 
mai mare în întrecerea pe facultăți îl 
vor realiza și în acest an sportivii de 
la Mecanică...

Competiția a înregistrat un vizibil 
crescendo după vacanța de iarnă a stu
denților, cînd faza pe institut s-a des
fășurat cu... toate motoarele, în spe
cial la baschet și volei. Prin grija 
U.A.S. (responsabil — asistent Florian 
Balaeș) s-au asigurat condiții bune de 
organizare a întrecerilor intergrupe și 
interani — în sala de sport a .Școlii 
medii nr. 4 și, paralel, atunci cînd 
timpul a îngăduit (în general iarna a 
fost blîndă pe meleagurile gălățene) 
chiar și în aer liber.

La sfîrșitul întrecerilor, antrenorii au 
putut nota o serie de nume noi, ele
mente de perspectivă pentru formațiile 
divizionare studențești. în baschet — 
Cezar Bărbulescu, Mircea Mânu și Gh. 
Cazan ; în handbal — Mircea Dănăilă, 

tui parțial mărind, pe de o parte, 
nivelul pregătirii fizice și micșorînd, 
pe de altă parte, timpul de acomodare 
la condițiile de lucru în bazin.

Desigur, pentru sportivii care au 
posibilitatea lucrului în bazine cu apă 
încălzită pînă la 25 de grade (Bucu
rești, Arad, Oradea, Băile Victoria) 
pregătirea se va orienta, după o scurtă' 
perioadă de adaptare, către îndepli
nirea sarcinilor etapei precompetițio- 
nale, pentru a putea obține forma 
sportivă în momentul intrării lor în 
competițiile de răspundere ale sezo
nului 1965. Dar, nici în astfel de 
cazuri nu trebuie uitate momentele și 
mijloacele folosite, în special, pentru 
dezvoltarea forței și supleței, care se 
realizează și pe uscat. în rest, se va 
realiza un volum de lucru zilnic, de-a 
lungul mai multor ore în care se 
parcurg în ritmuri diferite și separate 
de pauze potrivite, după obiectivele 
de pregătire sute si mii de kilometri 
— condiție indispensabilă a înfrîn- 
gerii inerției înotătorilor noștri și 
afirmării lor pe plan internațional.

Este necesar ca în cel mai scurt 
timp colegiul central să treacă 
la o examinare a arbitrilor, iar 
antrenorii să se îngrijească de 
pregătirea sportivilor lor și sub 
aspectul cunoașterii regulamen
tului.

IATA REZULTATELE : pistol 
viteză — M. ROȘCA (DJNAMO) 
5!)2 p; 2. t. Tripșa (Dinamo) 590 P; 
2. V. Atanasiu (Steaua) 587 p. 
Armă liberă calibru redus 3 x 40 
focuri seniori, poziția culcat :
1. R. Pontbriand (Olimpia) 393 p;
2. M. Antal (Știința) 392 p; 3. M. 
Ferecatu (Dinamo) 392 p; poziția 
în genunchi : 1. T. Ciulu (Steaua) 
381 p; 2. Ana Goreti (Olimpia) 
380 p; 3. P. Sandor (Steaua) 380 p; 
poziția în picioare : 1. M. Fere
catu 368 p; 2. st. Caban (Dinamo) 
366 p; 3. P. Sandor 363 p; pe 
trei poziții : 1. T. Caban 1134 p; 
2. M. Ferecatu 1132 p; 3. P. San
dor 1131 p; 4. Ana Goreti 1125 p. 
Armă liberă calibru redus 3 x 30 
focuri junioare : 1. Magda Bor. 
cea (Știința) 807 p; 2. Aritina Biți- 
că (Steaua) 789 p; 3. Elena Nistor 
(Steaua) 773 p.

V. GORUN 

Ion Ciobanu și Gh. Teodor j în fotbal 
— D. Pasca, H. Balcanagiu și B. Du
mitrescu.

Sînt doar cîteva nume. Cum însă 
competiția nu s-a încheiat, se înțelege 
că pe listele sportivilor de perspectivă 
se vor adăuga în curînd alte nume.

Am organizat o mică discuție cu an
trenorii echipelor divizionare. Tema : 
șansele studenților gălățeni la actuala 
ediție a finalelor universitare precum 
și în activitatea competițională la nivel 
republican.

Lector D. SÎRBU, șeful catedrei de 
educație fizică a Institutului politehnic : 
Cred că și în acest an vom fi prezenți 
cu trei echipe, de handbal, fotbal și 
volei; și, bineînțeles, sper 6ă ne cla
săm pe primele locuri, la fel ca și în 
ediția precedentă.

In ce privește handbalul de perfor
manță. cel masculin ca și cel feminin, 
nădăjduiesc să... prindem un loc III, 
după Dinamo și Steaua.

Adriana Moroșan (Progresul București) a cîștigat 
concursul republican de floretă

în cea de a doua zi a finalelor cam
pionatelor republicane pentru juniori, 
„capul de afiș" l-au deținut floretiste- 
le mici (12—16 ani). O întrecere ca
racterizată prin asalturi frumoase, strîn- 
se și, în unele cazuri, încheiate cu 
rezultate surpriză. Unul din acestea a 
fost și asaltul dintre Adriana Moroșan 
(Progresul București) și Suzana Saplon
tai (Știința Tg. Mureș). Floretista din 
Tg. Mures a reușit să cîștige cu 4—3.

Un alt rezultat neașteptat, a fost în
registrat în întîlnirea Liliana Dinescu 
(S.P.C. Bucureștij-SapZontai, cîștigat de 
prima trăgătoare. «

în acest fel, Moroșan și Saplontai 
s-au aflat într-o situație de egalitate 
perfectă: ceea ce a impus un asalt 
de baraj. De data aceasta, trăgătoarea 
de la Progresul a reușit să se impună 
încă de la primele schimburi de lame 
și să cucerească o victorie categorică, 
cu 4—0.

Clasamentul final : 1. Adriana Mo
roșan (Progresul București) 4 o. d.b.;

POPICE
Â început al doilea concurs de selecție
Arena Gaz Metan din Mediaș găz

duiește cel de-al doilea concurs de 
selecție al anului. Au fost invitați, de 
federația de specialitate, 40 de fete și 
tot atîția băieți care s-au remarcat în 
întrecerile actualului campionat pe e- 
chipe. Se joacă la probele clasice de 
100 bile mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați.

Concursul a început cu proba femi
nină. în cursul zilei de joi au evoluat 
20 de selecționabile. Cea mai bine 
pregătită s-a dovedit a fi sportiva 
Crista Szocs (Voința București) care a 
doborît din 100 bile 425 popice. Pre
cizie în lansarea bilei au mai arătat 
Ioana Borna (Gaz Metan Mediaș) mar
cată cu 419 p.d., Margareta Szemani 
(Voința Tg. .Mureș) 414 p.d. ; Elena 
Trandafir (Laromet București) 414 p.d., 
Maria Chiru (Cimentul Medgidia) 412 
p.d. și Maria Stanca (C.S.M. Reșița)

Partos continuă să conducă 
în turneul de maeștri

în runda a 7-a a turneului de maeș
tri din Capitală, două partide de luptă, 
între fruntașii clasamentului, au reani
mat întrecerea.

Dovedind că vrea să ia foarte în se
rios rolul de... lider, C. Partos a mai 
acumulat un punct prețios, dispunind 
de redutabilul B. Soos. Dar foarte a- 
proape de el se află acum Victor Cio- 
cîllea — pentru moment, pe locul doi 
— care și el a încheiat runda cu o 
victorie, cîștigînd prin atac de mat 
la Giinsberger.

Alte partide s-au încheiat cu remi
ză : Stanciu-Pușoașu, Voiculescu-Rei- 
cher, Chițescu-Szabo, Neamțu-Pavlov. 
La întrerupere, Mititelu a acumulat un 
avantaj substanțial (3 pioni) în fața 
lui Botez.

Runda a 8-a se joacă duminică, de 
la ora 16,30, în sala Progresul. Pînă 
atunci, pe primele locuri ale clasamen
tului se găsesc : Partos 5, Ciodltea 
3 (1), Ghițescu și Neajnțu 4, Stanciu 
3*/ 2 (1), Giinsberger și Szabo 3’/2, Pav
lov, Radovici și Soos 3 (1).

Asistent AL. MIRON : Fotbalist 
noștri juniori, clasați pe locul II p 
țară, anul trecut, au toate condiții!» - 
reediteze performanța.

I. ZAHARIA : Am terminat turul p 
locul VII în categoria B la fotbal, s< 
ria I. Cred că în retur mai putem urc 
două-trei locuri.

Asistent FL. BALAEȘ : La voh 
masculin, am stopat recent pe lidei 
Tractorul Brașov. Mergem la un lo
3—4...

Nu sînt anticipări gratuite. Echipe' 
studențești gălățene au făcut totdeaun 
dovada valorii lor.

într-o singură direcție nu s-au făcu 
însă anticipări: cînd a fost vorba ci 
atletism, gimnastică și natație. S-a reaț 
lizat cîte ceva și în aceste sporturi, da 
prea puțin. Lipsa de inițiativă în or 
ganizarea activității de atletism, gini 
nastică și natație se resimte încă dii 
plin.

TIBER IU ST AMA

2. Suzana Saplontai (Știința Tg. Mure*;  
4 c. d.b. ; 3. Diana Sedlacec (S.S.'E 
Ploiești) 3 v.; 4. Victorița Petiișoi 
(S.P.C.) 2 v.; 5. Liliana Dinesct
(S.P.C.) 2 v.; 6. Iulia Jenei (C.S.M 
Cluj) 1 t>.

Desfășurată paralel, proba de spadă 
(o singură categorie de vîrstă) n-a 
creat în general probleme deosebite. 
(Cu o singură excepție — scoaterea din 
concurs a lui Gheorghe Cerea de la 
Steaua, unul dintre protagoniștii pro
bei, de către Al. Prujinschi. Clujeanul 
a cîștigat în eliminări directe cu 10-—6).

Pe tabloul finalei de 6 s-au aflat, 
în cele din urmă, spadasinii Gh. Cris- 
tof (Petrolul Ploiești), Al. Prujinschi și 
Z. Demetru (C.S.M. Cluj), 1. Sepeș 
(Steaua), A. Pongraț (Știința Tg. Mureș) 
și Gh. Budahaziu (Recolta Cărei).

Turneul final al probei va avea loc 
la Cluj (8—11 aprilie) cu ocazia etapei 
a Il-a a campionatului de calificare.— t. st —

402 p.d. O comportare mulțumitoare 
au avut Ileana Giarfaș (Voința Cluj), 
399 p.d., Maria Holecsh (C.S.M. Reși
ța) 388 p.d., Valeria Amgulato (Rapid 
București) 387 p.d., Florica Lăpușan 
(Rapid București) 386 p.d., Ecaterina 
Damo IX (Voința Tg. Mureș) 384 p.d. 
etc. In schimb, o serie de cunoscute 
sportive ca Elena Predeanu (Laromet 
București), Elena Lupescu (Rapid Bucu
rești), Margareta Kelemen (Voința Cluj) 
și mai ales Ținea Balaban (Rapid Bucu
rești) nu au corespuns. Ultima a rea
lizat doar 339 p.d., iar Elena Lupescu 
a lansat 15 bile în... gol.

întrecerile continuă. Astiși intră în 
concurs băieții.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul interbucureștean de 

fotbal STEAUA—PROGRESUL și RAPID 
—DINAMO de mîine de pe stadionul 
„23 August", biletele se găsesc la casele 
obișnuite: str. Ion Vidu, Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2, agenția c.C.A. bd. 6 Mar
tie, stadioanele „23 August”, Republicii, 
Dinamo și Giulești. Casa din str. Ion 
Vidu este deschisă, fără întrerupere, în
tre orele 9—21.

• începînd de luni 29 III toate casele 
vînd bilete pentru cuplajul internațional 
de fotbal lot tineret—SZEGED și SEL. 
DIVIZ. A—WIENER SPORT KLUB din 
31 III de pe stadionul „23 August“.

• Casele din str. ion Vidu și Prono
sport cal. Victoriei nr. 2 vînd și bilete 
pentru concursul internațional de pati
naj artistic de azi și mîine de pe pa-

I tinoarul „23 August" și pentru turneul 
I final de baschet (m) ce se desfășoară în 

zilele de 27—29 iii în sala Floreasca.

• Patinoarul „23 August” este deschis 
pentru patinaj public mîine de la orele

I 10—13.
j începînd de luni 29 III patinoarul este 
j deschis pentru patinaj public ZILNIC 
1 între orele 18,30—20,30, iar duminică și 
■ dimineața între orele 10—13.
! o Casa specială din str. Ion Vidu res- 
I tituie pînă în ziua de 3 IV contravaloa. 
i rea biletelor de la întîlnirea inter. 
1 națională de handbal DINAMO—GRAS- 
j SHOPPERS din 20 III, care a fost anu*  
lată. După această dată sumele neresti
tuite se prescriu.



■ ■■Pledoarie pentru jocul deschis SÎMBATA

Luptă pentru balon intre înaintașii 
echipelor Grivița Roșie fi Steaua, fina
liste ale competiției dotate cu „Cupa 

6 Martie".
Foto : V. Bageac

Primele jocuri.
Ediția din acest an a campionatului 

republican începe cu etapa a Il-a care 
programează 6 meciuri deosebit de in
teresante. Trei dintre ele vor avea loc 
— astăzi și mîine — la București. 
Gloria va primi vizita rugbiștilor de la 
Grivița, Steaua va juca cu C.S.M.S. Iași 
și Constructorul cu Farul Constanța. 
Partida care suscită cel mai mare in
teres este cea dintre Steaua și C.S.M.S. 

. Iași. în țară — de asemenea — se dis
pută jocuri importante : bîrlădenii vor 
juca în compania Progresului, studenții 
din Petroșeni 
lor din Cluj, 
Timișoara, cu

• Miercuri
bitrii de rugbi din Capitală sînt con- 
vocați (la sediul consiliului orășenesc 
UCFS) pentru analiza arbitrajelor de 
la primele jocuri și pentru precizări 

■Zb legătură cu campionatul de califi
care.

se vor întîlni cu colegii 
iar Dinamo București la 
Știința.
31 martie (ora 19,15) ar-

Cum. va juca echipa dv?
P. COSMĂNESCU (Steaua): Față 

de efectivul întinerit al echipei (în 
care au fost promovați jucători cu mai 
puțină experiență), sarcina practicării 
jocului deschis pare pentru noi mai 
dificilă. Vom încerca acest lucru mult mai 
mult ca pînă acum (deși în pregătire 
nu am reușit așa cum doream), res- 
pectind intrutotul noile modificări a- 
duse regulamentului de joc. Consider 
că aceasta nu scade cu nimic impor
tanța jocului pe înaintare, comparti
ment căruia îi revine o sarcină de 
bază: de a furniza baloane pentru li
niile dinapoi. Sperăm ca prin jocul 
nostru să atragem în acest an mai 
mulți sp&tatori la meciurile echipei 
Steaua și orientarea către un joc des
chis să se întrevadă încă din primele 
etape ale campionatului. .Aș vrea să 
spun insă că nu intenționăm să prac
ticăm jocul la mină cu orice preț și 
că — pentru început — vom acționa 
cit se poate de prudent in această direc
ție. In orice caz, așteptăm atit de la 
jucătorii cît și de la arbitrii care au 
rămas oarecum tributari jocului ex
clusiv pe înaintare să ne ajute.

V. MORARU (Grivița Roșie): Mai 
intii, o precizare. Prin joc deschis se 

' i înțelege — și așa este — și jocul la 
mină al
sistemul lor specific, cu pase scurte, 
folosind atacul in forță. De aici, una 
din direcțiile noastre de orientare.

Cred că și jocul deschis poate de
veni șablon, plicticos. Iată de ce con
sider că atacurile treisferturilor trebuie 
bine pregătite și la această pregătire 

’ un rol important îl au înaintașii, care 
— pe Ungă ciștigarea de baloane —

înaintașilor, care atacă în

De la Comisia centrală de turism 
și alpinism

Etapa a doua a Alpiniadei republi
cane a fost amînată cu 7 zile. Echipele 
de categoria I urmează să intre în tra
seu începînd de la 28 martie, iar cele 
de categoria a Il-a cu începere de la 
2 aprilie.

Cele 12 echipe de categoria A se a- 
liniază mîine la startul ediției 196Ș a 
campionatului republican de rugbi. Un 
eveniment așteptat cu mult interes de 
amatorii de sport din țara noastră 
și, bineînțeles, în primul rînd, de cei 
care sînt oaspeții obișnuiți ai tribunelor 
stadioanelor la partidele de rugbi. Fi
rește, frumusețea întrecerilor este un 
îndemn, o tentație am putea spune, și 
credem că începînd ou primele jocuri 
vom consemna prezența unui mare nu
măr de spectatori.

Dar, mai este ceva. Ediția din acest 
an a campionatului republican trebuie 
să rezolve și cîteva din principalele 
probleme ale rugbiului nostru. Este 
vorba — înainte de toate — de cali
tatea și spectaculozitatea meciurilor. 
Trebuie spus că la recenta' ședință de 
analiză anuală a F.R.R. problema orien
tării rugbiului nostru către jocul des
chis, ia mînă, a fost abordată cu toată 
seriozitatea, cu o dorință mai puternică 
decît oricînd de a se munci astfel incit 
marile resurse ale echipelor și jucători
lor să fie folosite din plin pentru ca 
fiecare etapă de campionat să constituie 
un pas înainte spre afirmarea totală a 
jocului deschis.

S-a spus răspicat că trebuie să se 
renunțe la jocul exclusiv pe înaintare, 
la goana după puncte, la jocul pur de
fensiv, să se deschidă „pîrtie liberă" 
jocului deschis. Partictpanții la discuții 
au subliniat faptul că rugbiul nostru 
are toate posibilitățile să realizeze a- 
cest obiectiv oreîndu-și astfel toate pre
misele pentru consolidarea succeselor 
de prestigiu cucerite în ultimii ani pe 
arena internațională. Avem antrenori și 
arbitri pricepuți, jucători 
loare este apreciată și 
avem — și o spunem 
— o școală a rugbiului 
multe alte condiții pentru ca ofensiva 
jocului deschis să fie încununată de un 
succes deplin.

Este, însă de ajuns ca echipe
le noastre fruntașe să practice un 

a căror va- 
peste hotare, 
cu mîndrie 
rominesc și

creează treisferturilor șanse de reușită 
prin atragerea adversarilor in anumite 
zone de teren. In ceea ce privește 
echipa noastră vom încerca să facem 
ca înaintașii să joace mai mult la 
mină. Pot spune că toți au reale posi
bilități pentru a răspunde integral a- 
cestei orientări.

D. IONESCU (Dinamo) : Sint adep
tul jocului deschis, al jocului ofensiv 
Consider că trebuie făcut totul pentru 
ca să se elimine tot ceea ce duce la 
confuzie în joc. Atacul trebuie să fie 
cursiv, in viteză, să nu fie jrinat de o 
pasă inaltă, greșită etc. In orienta
rea de joc a echipei Dinamo, ne-am 
propus — de asemenea — să realizăm 
o apărare fermă, in limita noilor reguli 
de joc, prin acoperirea zonelor pericu
loase. împărtășesc părerea că înainta
rea trebuie să-și aducă aportul la pre
gătirea acțiunilor pe treisferturi atit 
din atacul lor inițial, cit și din cele
lalte momente fixe. Important este ca 
acest joc să fie practicat in fața tutu
ror echipelor și nu numai cu cele con
siderate mai... slabe. Dar, niciodată 
un atac de dragul atacului, ci bine or
ganizat și asigurat I

Al. NACA (Știința Timișoara). In 
actualul campionat, mai ales ca urmare 
a modificărilor de regulament care a- 
vantajează jocul treisferturilor pre
cum și datorită faptului că echipa noas
tră beneficiază de o linie de treisferturi 
bună, formată din jucători cu viteză 
mare, vom juca deschis, cit mai des
chis ! Aceasta este orientarea noas
tră de joc și sperăm s-o realizăm, cu 
atit mai mult cu cit beneficiem și de 
o înaintare cu jucători inalți, care pot 
ciștiga multe baloane care să fie apoi 
distribuite liniei de treisferturi. Nu 
vom aplica un joc șablon pe treisfer
turi, ci vom încerca să îmbinăm atacu
rile acestui compartiment cu cele ale 
liniei a IlI-a și cu atacurile la mină 
ale înaintașilor.

Rămîne, ca acum, încă din prima 
etapă, să vedem aplicată această orien
tare pe care — sîntem siguri — că o 
împărtășesc și ceilalți antrenori ai echi
pelor participante la campionatul re
publican.

modern pentru a spune că astfel 
rezolvat principala problemă a

joc 
am 
rugbiului nostru ? Fără îndoială că nu. 
La lucrările ședinței de analiză s-a 
arătat olar că această orientare tre
buie imprimată nu numai la nivelul 
campionatului republican, ci și la cel 
al campionatului secund și al juniori
lor, în pregătirea tuturor echipelor, in
diferent de competiția la care parti
cipă. întărirea secțiilor, sprijinirea în
deosebi a secțiilor care au dat rezul
tate, îmbunătățirea muncii de selecție, 
organizarea unor competiții interșcolare 
și interuniversitare, o mai exigentă 
muncă de pregătire a antrenorilor — 
iată cîteva din căile pe care partici- 
panții au cerut, pe bună dreptate, să 
se meargă cu mai multă hotărâre ca 
pînă acum.

Iată de ce așteptăm primele partide 
ale campionatului nu numai pentru plă
cerea de a-i revedea pe cei mai valo
roși reprezentanți ai jocului cu balonul 
oval. Mîine, la primul lor examen, echi
pele din categoria A vor trebui să con
firme calitatea pregătirilor făcute pînă 
acum, orientarea către jocul modem, o 
disciplină fermă și multă, multă spor
tivitate. Din toate acestea rugbiul nos
tru va avea numai de cîștigait 1

DAN GIRLEȘTEANU

ATLETISM
Sîmbătă și duminică In sala Floreasca U

0 importantă competiție a alleților seniori
Frumusețea specială a întrecerilor de 

sală, creșterea performanțelor, înregis
trată în ultimul timp și — acum — apro
pierea concursurilor în aer liber și a 
campionatului republican pe echipe jus
tifică interesul deosebit cu care este aș
teptat concursul de sîmbătă și duminică 
al celor mai buni atleți seniori din țara 
noastră.

Toate probele se anunță foarte dispu
tate. Astfel, la băieți, vom avea prilejul 
să asistăm la multe întreceri cît se poate 
de echilibrate, adevărate „dueluri*

stad. Tineretului)

B. 
B.

garduri 
garduri 
garduri 
garduri

F. serii 
B. serii 
F. finală 
B. finală 
B.

DUMINICA

A început turneul
pentru „Cupa de primăvară"

PETRE ASTAFEI (Steaua) 
sfîrșitul cărora sperăm să consemnăm 
noi recorduri republicane de sală. La 
50 m, Zamfirescu, Tudorașcu, Izbășescu, 
Ciobanu și Stamatescu vor asalta cea 
mai bună performanță (5,8) și au toate 
posibilitățile să corecteze recordul. O 
luptă strinsă se anunță și în proba de 
garduri (55 m) în care, în lipsa Iui 
Jurcă — accidentat, Macovei și Suciu 
păstrează primele șanse. Va rezista re
cordul de seniori al... juniorului Șerban 
loan la înălțime ? Pînă acum, porumb, 
Ducu și Șpiridon n-au evoluat în com
petițiile anului (numai Șerban a sărit, 
în concursul republican de juniori, sta
bilind noul record — 2,01 m) așa îneît

Duminică se dispută „Cupa federației" la fond
Schiorii își continuă activitatea de 

primăvară printr-o serie de importante 
concursuri cu caracter republican. Du
minică, de pildă, cei mai buni fondiști 
ai țării își dispută la Fundata „Gupa 
federației" în cadrul căreia sînt pre- 
yăzute probele de 10 km seniori și

Programul întrecerilor sportive din Capitală

de 
al

ora

ATLETISM : sala Floreasca n, 
la ora 13: concursul republican 
seniorilor.

RUGBI : stadionul Gloria, de la 
15,30: Gloria—Grivița Roșie (campio
natul republican).

LUPTE: sala Dinamo, de la ora 16; 
Dinamo, C.S.O. Reșița, Steagul roșu 
Brașov (campionatul republican la 
„clasice”).

BASCHET : turneul final al campio
natului republican masculin : sala
Floreasca, de la ora 17: Steaua— 
Știința Timișoara, Dinamo Oradea— 
Rapid Buc., Dinamo Buc.—Știința 
Buc.

HANDBAL: „Cupa Progresul- (2 
reprize x 15 min.) la fete: terenul Pro
gresul, de la ora 16: Știința—Electro
magnetica, progresul—Rapid, Știința 
—Confecția, Progresul—Electromag
netica, Rapid—Confecția.

DUMINICA

ATLETISM : sala Floreasca n, de 
la ora 9: concursul republican al se
niorilor; la ora 11: concurs de marș 
în împrejurimile sălii.

RUGBI: „Cupa Tineretului-: stadio
nul Tineretului, de la ora 10: Știința 
Arhitectura—Știința I.P.G.G.; Știința 
Construcții—C.S.S.; „Cupa Dinamo“ 
pentru juniori, stadionul Dinamo, ora 
10: Dinamo—Steaua, ora 11: Progre
sul—Grivița Roșie; campionatul re
publican: stadionul Constructorul,
ora 9: Constructorul—Farul C-ța; sta
dionul steaua, ora 11: Steaua— 
C.S.M.S. Iași.

VOLEI: campionatul categoriei A: 
sala Giulești, de la ora 9: Rapid— 
Constructorul Brăila (m); sala Di
namo, de la ora 8,30: Dinamo—C.S.M. 
Cluj (f), Metalul—C.P.B. (f), Semănă
toarea—Știința Petroșeni (m), Steaua 
—Minerul B. Mare (m).

FOTBAL : campionatul categoriei 
A: stadionul „23 August”, de la ora 
14: Steaua—Progresul și Rapid—Dina
mo; campionatul categoriei B: teren 
Gloria, ora 10: Metalul—Dinamo Ba
cău; campionatul categoriei C: teren

înălțime 
ștacheta, 

săritorilor 
Cristescu 

In jurul

lui 
lupta

rămlne să vedem pînă la ee 
va rămine acum neatinsă 
Foarte echilibrată întrecerea 
de prăjină. Astafei, Savin șl 
au reale posibilități să sară 
sau chiar peste recordul actual (4,35 m 
— Astafei). La triplusalt, in lipsa 
Șerban Ciochină — indisponibil, 
rămine deschisă, ca și Ia greutate unde 
candidații la primul loc sint ~ 
Rai ca și Gagea. In sfîrșit, la ____.
credem că Samungi va reuși să eiștige 
(Simionescu este accidentat) și că poate 

Crețu, 
lungime

obține o performanță superioară 
tualului record.

Tot atît de interesante slut șl întrece
rile senioarelor. La 50 m, victoria nu 
poate scăpa uneia din cele două... sări
toare de lungime, Viorica viscopoleanu 
și Gabriela Răduiescu. Ana Sălăgean nu 
poate pierde in mod normal primul loc 
și are ca principal adversar, după pă
rerea noastră, doar... recordul (care-i 
aparține cu 15,40 m).

Așadar, flecare probă constituie un 
punct de atracție și anunță o Întrecere 
strinsă pentru victorie. Dorim ca această 
întrecere să fie completată cu o luptă 
cit mai susținută pentru Îmbunătățirea

5 km senioare. Cu acest prilej se va 
disputa și ștafeta de 3x5 km din ca
drul campionatului republican feminin. 
„Cupa federației" va fi decernată con
curentei care va realiza cel mai bun 
timp din ștafetă.

Timpuri noi, ora 10: Flacăra roși 
Electrica Fieni; stadionul Giulești, 
de la ora 9,15: Tehnometal—Marina 
Mangalia; campionatul de juniori: 
stadionul Steaua, ora 11: Steaua—Po
iana Cîmpina; stadionul Giulești, ora 
11: Rapid—Flacăra Moreni; stadionul 
„23 August“-terenul III, ora 9: Meta
lul—Tehnometal.

LUPTE : sala Giulești, de la ora 
11: Steaua, Metalul, Unio Satu Mare 
(campionatul republican la „clasice-). 
Progresul, Dinamo, Steaua (campio
natul republican la „libere”).

BASCHET: turneul final al cam
pionatului republican masculin: sala 
Floreasca, de la ora 17: Rapid—Di
namo Buc., Știința Buc.—Steaua, Ști
ința Timișoara—Dinamo Oradea; 
campionatul republican feminin, 
sala Floreasca, de la ora 8: I.C.F.— 
Știința Timișoara, Progresul—Voința 
Buc., Rapid—Voința Brașov, Con
structorul—Știința buc.

NATAȚIE: bazinul Floreasca, de la 
ora 9 și 16,30: etapa orășenească a 
concursului republican de hală (seni
ori și juniori cat. I).

HANDBAL: „Cupa 
fete, teren Progresul, 
Progresul—Confecția, 
magnetica, Știința—Progresul, ___
fecția—Electromagnetica, Știința—Ra
pid.

Progresul**  la 
de la ora •: 

Rapid—Electro- 
Con-

50
50
50
50
50

m- 
m 
n> 
m. 
m

B. serii 
F. serii
B. semltinaM , 
F. finală
B. finală 
F.

celor mai bune performanțe, a reconAa*  
rilor actuale.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

SIMBATA

Ora 13,00 Prăjină
16,00
16,25
16.45
17,00
17,15
17,30 Lungime 

Triplusalt
18.45 înălțime

Greutate

Ora 9,00 40 m
9,25 55 m
9,50 40 m

10,10 55 m
10.30 Lungime 

Ciocan 
(7,257 kg la

11.30 înălțime 
Greutate

ORADEA (prin telefon). Bazinul 
acoperit din localitate găzduiește de 
joi prima confruntare importantă din 
acest sezon a poloiștilor din țară. Este 
vorba de turneul dotat cu „Cupa de 
primăvară" la care participă selecțio
natele de seniori și de juniori ale Ca
pitalei și selecționatele regiunilor Cri
șana, Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară 
și Banat. Competiția are drept scop 
verificarea muncii de pregătire efec
tuată în perioada de iarnă, precum și 
depistarea elementelor tinere, cu per
spective.

Prima zi a turneului a început cu 
o surpriză neplăcută : selecționata re
giunii Banat s-a prezentat numai cu 
5 jucători (poloiștii din Arad nu sosi
seră încă) și au pierdut jocul cu Cri
șana cu scorul de 9—0. în celelalte 
meciuri juniorii bucureșteni au dispus 
de echipa regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară cu 9—1, iar București I (se
niori) a învins selecționata Clujului 
cu 7—1,

★

disputat două etape în 
s-au înregistrat urmă-

Vineri s-au 
cadrul cărora 
toarele rezultate : București I—Bucu
rești II 17—0, Crișana — Mureș-Auto- 
nomă Maghiară 10—0, Cluj — Banat
4—0, București — Mureș-Autonomă 
Maghiară 17—0, București II — Banat 
3—3, Crișana — Cluj 8—4. întrecerile 
continuă sîmbătă și duminică.

L GHIȘA — coresp, reg.



t-iminj ETAPA A AVA A CA
O victorie scontată: 1-0 pentru Rapid După un meci b

RAPID: (antrenorii V. Stănescu și 
V. Stănculescu): Andrei (7)—Lupescu
(6) , Motroc (6), C. Dan (6), Greavu (7),
— Jamaischi (8), Georgescu (7) —
Năsturescu (6), Dumitriu (5), lonescu
(7) , Codreanu (8).

DINAMO PITEȘTI (antrenori: 
V. Mărdărescu și V. Stefan) : Matache
(7) — Radu (6), Barbu (7), llie Ste
lian (6), Badea (6) — Țircovnicu
(8) , Zimer (6) — C. lonescu (6), 
Țurcan (7), Naghi (5), David (5) — 
din minutul 75, Nuțu.

Pregătindu-mi materialul pentru cro
nica de față, am început prin a da note 
jucătorilor. Și am început cu Rapidul. 
Așadar, Andrei I Cit să-i dau lui An
drei ? E foarte greu, pentru că pe por
tarul ceferiștilor mai-mai că nu l-am 
văzut apărînd în acest joc. Am răsfoit 
notițele luate în cursul partidei și tot 
ce am găsit în legătură cu intervențiile 
apărătorului porții rapidiste a fost o 
ieșire oportună, în minutul 44, cind a 
cules o minge trimisă cu capul de Țur
can și care ■— poate — s-ar fi îndreptat 
spre gol. A fost, de altfel, prima din 
acțiunile mal periculoase ale pitește- 
nilor... I-am dat, totuși, și lui Andrei 
o notă in jurul mediei echipei, adică 7.

Și cu această introducere, am carac
terizat desfășurarea întregii partide de 
joi dintre Rapid și Dinamo Pitești, în 
care s-a jucat aproape tot timpul în 
sens unic: spre poarta oaspeților. Inhi
bați parcă de absența a doi din cei mai 
buni titulari. Stoenescu și Varga, piteș- 
tenii ne-au lăsat impresia că tot ce-și 
propun este obținerea unui meci nul. 
Organizîndu-și jocul în consecință, ei 
au reușit să stăvilească atacurile fero
viarilor și dacă llie Stelian nu greșea 
.grav în minutul 76 dinamoviștii se pu
teau întoarce acasă cu un punct — ob
ținut, poate, mai puțin glorios decît 
U.T.A. in al doilea joc al cuplajului — 
dar care, in clasament, ar fi contat tot 
•atit...

Rapid a reușit insă victoria cu 1—0. 
O victorie scontată, meritată, dar nu 
îndeajuns de convingătoare. Pentru că 
.jocul Rapidului a lăsat mult de dorit,

MC----------------------- .——

A arbitrat bine Cornel Nițescu 
Sibiu.

Năsturescu în fața porții. Matache va

mai ales ca organizare a atacului, com
partiment în care a nemulțumit mai 
ales comportarea celor doi înaintași cen
trali. Mai puțin lonescu și mai mult 
Dumitriu, vădit incomodați de apărarea 
aglomerată din fața lor, au jucat con
fuz, ezitant, s-au găsit de multe ori in 
contra-timp. A fost, de altfel, unul din 
motivele pentru care Rapidul a trebuit 
să aștepte ultimul sfert de oră și gre
șeala amintită mai sus pentru a ciștiga 
jocul.

Dinamo Pitești și-a concentrat tot 
potențialul pe apărare. Exclusivă în pri
ma parte, întreruptă de unele contra
atacuri (bine concepute, dar nejinaji- 
zate) in cea de-a doua. O mențiune 
pentru Țircovnicu, care a depus un efort 
considerabil în rolul de -dirijor" al echi
pei : complet șters atacul, care n-a trăit 
decît prin rarele încercări de pătrundere 
ale lui Țurcan.

Iată cîteva faze mai importante din 
meci. In min. 15, Jamaischi trage pu
ternic jos, la colț, dar Matache reține. 
După 10 minute, la o lovitură liberă la
terală, Năsturescu intervine cu capul, 
dar balonul trece peste poartă, pentru ca

Multe ocazii ratate

fi însă mai rapid și va culege balonul.
Foto: V. Bageac

în min. 29 Matache să intervină din nou 
cu „brio" la picioarele lui Dumitriu. 
Fază dramatică în minutul 35 cind, în 
urma unui corner, in careul piteștean 
se produce o învălmășeală de nedescris: 
Lupescu trage in bară, mingea revine în 
teren, llie Stelian trimite spre gol dar 
Matache reține pe linie / In min. 40, 
Barbu „foarfecă" spectaculos o minge 
ce se îndrepta spre gol, iar în min. 44, 
Andrei culege prima minge ce se în
drepta spre poarta sa.

După pauză, alte, ocazii ale gazdelor, 
ratate de lonescu în min. 51 și 58. In
tervenții salvatoare ale lui Matache și 
Barbu in minutele 62 și 68 și apoi uni
cul gol: la o lovitură liberă, llie Ste
lian trimite cu capul... în fața propriei 
porți, Codreanu reia sec, din voie și 
înscrie: 1—0, în min. 76.

RADU URZICEANU

Minerul Baia 
Steaua

Mare 2
1

Dinamo București 1
U T. A. 1

Stadionul „23 August". Spectatori: 
25 000.

Arbitrii Gavrilă Pop (la centru), 
C. Mihăilescu și O. Calugherovici 
(la tușe), toți din Brașov, au con
dus bine.

DINAMO (antrenori : A. Nicules- 
cu și D. Nicolae) : Datcu 8 — Popa 
6, Nunweiller III 6, Ghergheli 6, 
Ivan 6 — Petru Emil 5, O. Popescu 
5 — Pircălab 5, Frățilă 5, Ene II 
4. (min. 68 Lucescu), Haidu 7.

U.T.A. (antrenori: N. Dumitrescu 
și I. Reinhardt) : Gaboraș 7 (min. 
50 Weichelt 5) — Pecican 9, Bacoș 
8, Mețcas 8, Czako 7 — Comisar 8, 
Chivu 8 — Pantea 7, Donciu 
Țîrlea 9, Igna 7.

Au marcat: Haidu (min. 20) 
Țîrlea (min. 31) din 11 m.

La sfîrșitul celor 90 de minute, me
ciul dintre Dinamo șl U.T.A. a primit 
din partea spectatorilor și specialiștilor 
un calificativ bun. Aceasta deoarece, mai 
ales în primele 45 de mir.ute, am urmă
rit cu toții un joc reușit.

Prin ce a plăcut meciul ? In primul 
rînd prin echilibrul valoric al forma
țiilor, datorat formei neașteptat de bune 
în care s-au prezentat fotbaliștii din 
Arad. Apoi, prin ritmul susținut în care 
s.a desfășurat jocul (păcat că acest ritm 
n.a mai fost menținut și spre sfîrșitul 
reprizei a doaaj prin realizarea unor ac. 
țiuni reușite ale atacanților arădeni, care 
ne.au arătat utilitatea jocului colectiv, 
ofensiv, eu accent pe folosirea extreme
lor, spre deosebire de dinamoviști care, 
în acțiunile de atac, au jucat mai mult 
individual. U.T.A. s-a prezentat joi cum 
n-am mal văzut.o de mult. Elanul tine
rilor (îndeosebi Pantea și Gaboraș) s.a 
împletit cu finețea tehnică a lui Țîrlea, 
Chivu și Donciu, ambele dublate de o 
bună pregătire fizică. Dar de ce n.au 
concretizat oaspeții ? Fiindcă, așa cum 
se petrece cu majoritatea formațiilor 
din țară care evoluează la București, 
U.T A. s.a mulțumit cu un rezultat egal 
în fața fruntașei clasamentului. Greșită 
concepție. Pentru că în forma în care 
s.a prezentat și profitînd de randamen
tul slab al unor jucători dinamoviști, ea 
ar fi putut învinge. Arădenii, mulțumiți 
de egalitatea de pe tabela de marcaj, 
au ținut prea mult mingea, iar în preaj
ma careului de ÎS metri au greșit înceti
nind ritmul de joc și irosind astfel multe 
situații favorabile. In plus, în repriza a 
doua l.au căutat prea mult pe Țîrlea 
care, bine păzit, n-a mai condus atacul 
cu ușurința din prima repriză.

Dinamo a trecut prin multe clipe gre.

Farul a cîștigat jocul cu Șiiința Cluj în min. 87!

noros, rece 
bun.

Stadionul „I Ma
Spectatori 12 000
Timp —
Teren —
Au marcat : Suciu (min. 28) pen

tru Știința Cluj și Biikossi (min. 
46), Neacșu (min. 87) pentru Farul.

A arbitrat: Victor Fădureanu- 
București.

■**

8,

le. Aceasta datorită formei slabe a 
atacanți, dar și manierei greșite 
aborda jocul. In primele 20 de m 
bucureștenii au avut o ușoară supe 
tate, pe care, de altfel, au și con 
zat-o în urma unei combinații re 
Apoi, au acționat individual și v 
chiar la întîmplare. în partea a 
a jocului echipa n.a mai avut nici 
linie de mijlocași remarcată de < 
ori în cronici, căci Petru Emil ș: 
pescu au fost complet depășiți. C 
cum s-ar spune, l.a dus apărarea 
diată, care, asaltată, a comis o 
de neregulari tați (faulturile lui Nur 
Ier III în duelurile cu Țîrlea și, ui 
ale lui Popa în confruntările cu 1

Iată cum s.au înscris cele două pui 
în min. 20 mingea a plecat de la a 
torii dinamoviști la mijlocașul Pop 
acesta l-a lansat pe Frățilă. care i_; 
sat lui Haidu. Extremul stingă a în< 
pînă în colțul careului și a șuta 
unghi, cu boltă, peste portarul Gat 
N-au trecut decît 11 minute și U.T 
construit un atac care avea să.l î 
egalarea, în urma unui henț corn 
Nunweiller III în careu. Intrucît 
fusese departe, după meci, pentru 
verifica opinia, am cerut părerea 
trului G. Pop, care ne-a spus : „în 
pierea careului dinamovist, Țîrlea c 
-foarte bine lansat de un coechipier, 
weiller JII a plonjat sa respingă m 
cu capul. în cădere, însă, el a opr 
Ionul cu mîna și fiind în careu. ari 
tat, firește, 11 m“.

De altfel, faza ne-a fost confirmi 
de A. Rădulescu, președintele colej 
central de arbitri.

Țîrlea a transformat precis Iov
Repriza a doua, de la jumătatea 

fost mai lentă, dar plină de ocazii 
înscrie. Haidu. Pantea și Ene au 
situații favorabile, iar în min. 58, 
o combinație Țîrlea—Chivu—Igna, 
mul a șutat în bară. Această repr 
aparținut fotbaliștilor de la U.T.A. 
în ultimele 5 minute Dinamo a înc 
să schimbe rezultatul în favoarea se 
meciul s.a terminat la egalitate.

CONSTANTIN ALE

Stadionul „23 August", teren alu
necos.

Timp : urît, ploaie măruntă.
Spectatori: 10 000.
Au marcat: Soo (min. 20 și 43) 

pentru Minerul, S. Avram (min. 79) 
pentru Steaua.

_ MINERUL (antrenori ; St. Oni- 
sie și P. Galiș) : Bai 8 —- Cromelii 
6, Colceriu 7, Staicu 7, Donca 6 — 
Roznai 8, Pop 6 — Drăgan 6, Sasu 
8, Soo 8, Czako 7.

STEAUA (antrenori: I. Savu și 
Fr. Zavoda) : Haidu 8 — M. Geor
gescu 7, D. Nicolae 6, Petescu 6, 
Dumbravă 4 — Jenei 5, Raksi 6 — 

. S. Avram 6, Gonstantin 4, FI. Voi- 
nea 6, Crăiniceanu 7.

Arbitru : Grigore Bîrsan Galați.

BAIA MARE, 26 (prin telefon). — 
F-voluînd pentru prima dată la Baia 
Mare înlr-un meci oficial, echipa 
Steaua a fost așteptată cu viu interes, 
publicul - făcîndu-i o caldă primire. Un 
gest frumos al oaspeților : ei s-au ali
niat și au salutat publicul la ieșirea 
pentru încălzire.

Din păcate, fotbaliștii de la Steaua 
n_-au satisfăcut, prin jocul lor, aștep
tările spectatorilor. Ei au Jucat șters 
în prima repriză, cind n-au închegat 
decît cîteva atacuri la poarta minerilor.

Jocul începe rapid, altemînd de la o 
poartă la cealaltă. Două acțiuni ale 
Minerului se termină cu două șuturi 
slabe ale lui Soo. în minutul 6, notăm 
un atac periculos al bucureștenilor, 
dar... Constantin, de la 5 m, ratează 
cea mai mare ocazie a formației mili
tare din acest meci. Jucătorii de la Mi
nerul insistă, stăpînesc terenul, pă
trund cu ușurință în careul advers, iar 
acțiunile tor se termină cu șuturi din 
ce in ce mai periculoase. Superlorita-

tea localnicilor e concretizată în min. 
20: Roznai îl deschide în adîncime, pe 
dreapta, pe Sasu, care a centrat lui 
Soo și acesta înscrie imparabil. După 
gol, localnicii capătă „aripi". Rînd pe 
rînd, apărătorii oaspeți (și în ultimă 
instanță Haidu) sînt nevoiți să respin
gă baloanele în corner. La un astfel 
de corner (min. 42), executat de Dră- 
ga.n, la minge sar mai mulți jucători, 
dar dintre ei se desprinde Sasu, care 
plonjează spre balon; mingea, lovită 
cu capul, întîlnește pieptul lui Haidu, 
de unde ricoșează la Soo. De l a 2 m 
acesta o expediază în plasă : 2—0.

în a doua parte a meciului jocul 
pierde din spectaculozitate. Mulțumiți 
de rezultat, jucătorii de la Minerul nu 
mai mențin același ritm ca în prima 
repriză decît pînă în min. 70 (în min. 
58 Drăgan a tras pe lingă poarta 
goală), ca să cedeze apoi inițiativa, 
înaintașii militari, mult mai rapizi (cu 
excepția lui Constantin) încep să se 
„descurce" mai bine. La o acțiune a 
lor. Cronicii și Drăgan se invită reci
proc să intervină la o'minge, dar Crăi- 
niceanu interceptează balonul, centrează 
și S. Avram, nestingherit, șutează sub 
bară : 2—1 (min. 79).

După aprecierea făcută de delegatul 
federal, Ion Bălănescu, jucătorii de la 
Minerul au meritat victoria, dar prea 
devreme au început să „tragă de timp", 
lucru care i-a costat un gol. Și putea 
să-i coste mai mult. Ca și în jocul, cu 
Progresul, disputat la București, fotba
liștii echipei locale au depus armele în 
partea a doua a partidei, ceea ce im
pune antrenorilor o serie de măsuri 
privind îmbunătățirea pregătirii fizice.

Ambele echipe au desfășurat un joc 
în limitele sportivității, lucru aplaudat 
de spectatori.

J. TOHĂTAN — coresp. reg.

FARUL (antrenori: I. Mîhăiles- 
cu și P. Comănițăi : Ghibănescu (5) 
— Costin (7), Stancu (6), Tîlvescu
(6) , Constantinescu (7) — Zamfir
(7) , Neacșu (6) — Ologu (8), Tufan 
(5), Biikossi (7), Mănescu (5 — Tă- 
nase — 7).

ȘTIINȚA CLUJ (antrenori: A. 
Șepci și R. Cosmoc) : Ringheanu (5) 
— Marcu (7), Georgescu (7), Szdko 
(6), Cîmpeanu (6) — Al. Vasile 
(6), Suciu (6) — Ivansuc (7), Neșu 
(6), Adam (7), Pîrvuleț (5).

CONSTANȚA, 26 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Jocul n-a satisfăcut 
publicul prezent în tribunele stadionu
lui de pe malul mării. A fost un meci 
de luptă, de uzură, am putea spune, 
în care s-au eornis multe greșeli (pase 
la adversar, aruncarea exagerată a ba
lonului în afara terenului, joc lateral...). 
Din acest punct de vedere, au „exce
lat" cei doi portari — Ghibănescu și 
Ringheanu — fiecare primind cîte un 
gol parabil și dînd, în alte numeroase 
ocazii, emoții colegilor și suporterilor 
lor. Neinspirați și insuficient de con
centrați asupra fazelor și a jocului în 
general, ei s-au plasat defectuos, lă- 
sîndu-se „mascați" de propriii apără
tori.

în primele 45 de minute, Știința Cluj 
a practicat un joc mai elastic, aplicînd 
corect sistemul de apărare cu patru 
fundași, Georgescu coordonînd clar in
tervențiile colegilor săi de linie. Farul, 
exceptînd primele minute, a evoluat 
dezlînat, fără perspective. între atac și 
linia de mijloc s-au creat distanțe prea 
mari, fapt care a permis clujenilor să 
opereze nestingheriți în acest spațiu. 
La reluare, Farul acționează mai bine. 
Jucătorii săi au acoperit toate zonele, 
jocul lor a fost mai organizat, mai con
structiv, mai agresiv. Ologu, fără în
doială cel mai bun de pe teren, a fost 
de această dată bine susținut și urmă
rit cu atenție. Clujenii au greșit tactic, 
în această parte a meciului, retrăgîn-

du-se în apărare (doar Adam a rămas 
în terenul adversarilor).

Iată fazele care au dus la înscrierea 
celor trei goluri ale partidei. In minu
tul 28, Suciu execută o lovitură liberă 
de la 35 m. Mingea zboară înalt, pla
nează deasupra zidului, cade în fața lui 
Ghibănescu (ieșit inoportun din poar
tă), îl depășește și se rostogolește peste 
linia porții : 1—0. în min. 46 Costin 
îl lansează pe Ologu. Acesta sprintează 
pe marginea terenului, centrează la se- 
miînălțime și Biikossi, atent, plonjează 
și introduce mingea, eu capul, în poar
tă : 1—1. în min. 87, Stancu trimite 
un balon lui Biikossi. Acesta îi pasează 
lui Neacșu care face doi pași și de la 
35 de metri șutează puternic în colțul 
stîng al porții, surprinzîndu-1 pe picior 
greșit pe Ringheanu.

Și, astfel Farul a cîștigat un joc ce 
părea că se va termina la egalitate.

HRISTACHE NAUM

STEAGUL
STEAGUL ROȘU (antrenori S.

Ploieșteanu și N. Proca) : Adama- 
che (8) — Ivăncescu (7), lenei (7), 
Campo (6), Naghi (6) — Pescaru 
(5), Sigheti (5) — Necula (7), Ha- 
șoti (min. 46 — 6), Năftănăilă (8), 
Gane (7), Selimesi (3), Necula (min. 
46 — 7).

C.S.M.S. (antrenori C. Teașcă și 
M. Beraru) : Constantinescu (9) — 
Popescu (7), Pop (8), Vornicu (6), 
Deleanu (7) — Humă (7), Ștefă- 
nescu (7) — Matei (6), Stoicescu (6), 
Cuperman (7), Danileț (min. 35 — 
5), Milea (6).

A marcat Gane în minutul 81, 
dintr-o lovitură de colț executată 
de Ivăncescu.

A condus bine N. Mihăilescu — 
București, ajutat la tușe de Al. Ene 
și Fi. Dumitru, ambii din Craiova.

Debutul echipei Steagul roșu în fața 
propriilor lor spectatori, în noul sezon

Știința Craioi
Stadionul Tineretului ; timp 

mos ; 15 000 de spectatori.
ȘTIINȚA CRAIOVA (antren^ 

Oțeleanu și D. Teodorescu) : 
lescu 6 — Geleriu 5, Deliu 7, J 
Marcel 6, Dumitrescu 7 — Ant 
Bîtlan 6 — Plugaru 5 (Lovin ■ 
Sfîriogea 7, Eftimie 7, Onea 7.

CRIȘUL (antrenori L. Silag 
I. Buda) : Duca 4 — Sacaci II ‘ 
lomon 6. Mihai 6, Balog 5 — D< 
6, Jacob 6 — Sziics 1, Bacoș 6, 5 
III 6, Tat 5 (Al. Naghi, min. 53 

Au înscris : Sfîrlogea (min. 26 
Sziics (min. 55), Onea (min. 81 
condus bine brigada de arbitri : 
zaffer Sarvan.Turcia (la centru} 
Limona și C. Niculescu — Buci

CRAIOVA, 26 (prin telefon de 1 
misul nostru). începutul partidei a 
ținut studenților, care au constr 
suită de atacuri la poarta lui 
cele mai multe dintre ele termina 
șuturi puternice. Toate încer 
gazdelor s-au dovedit însă zad< 
pînă în minutul 26, cînd s-a î 
primul gol : Onea a executat un c 
de pe partea dreaptă, Duca a 
la balon dar n-a putut să-1 reți 
Sfîrlogea l-a introdus cu capi 
poartă.

Jocul s-a echilibrat pentru o per 
scurtă și în continuare am asist 
cîteva atacuri ale oaspeților. în 
timp studenții au ratat o mare 
zie, în min. 35, prin Sfîrlogea, ca 
la 6 metri a șutat peste poartă.

După pauză jocul a fost mai < 
tat. Craiovenii au atacat simpli 
căutat drumul cel mai scurt spre

roșu - c.s.:
fotbalistic, s a încheiat cu o vi 
la limită (1—0) obținută în com 
formației C.S.M.S. Iași. Spect 
(peste 6 000) au avut prilejul să 
neze un meci în care ambele e 
au făcut multă risipă de energie 
ales că ploaia căzută pînă la înce 
partidei a creat multe dificultăți 
torilor (teren alunecos, control 
al mingii). Și dacă, totuși, în ; 
condiții brașovenii au terminat î 
gători, aceasta se datorește joculu 
hotărît pe care l-au practicat. St 
roșu a dominat mai mult, a dat c 
cru apărării imediate a ieșenilor 
special portarului Constantinescu, 
inspirat în acest joc. Oaspeții au 
în compartimentul apărării juc 
cei mai buni, care au stăvilit acț 
atacanților de la Steagul roșu.

în acest meci, localnicii au ra 
serie de ocazii bune de gol : N 
(min. 10), Gane (24), Năftănăilă 
50, 59, 70), Ivăncescu (75) și în
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Mindru a scăpat mingea în poartă și...
 

Campionatul categoriei B
® Dinamo Bacău a realizat scorul zilei
® în seria a doua un nou lider: Știința Timișoara

ETROLUL 1
ROGRESUL 0
2TROLUL (antrenor C. Cemăianu): 
eseu (n-a avut ce apăra) — Pal 7, 
măgeanu 9, Fronea 6, Florea 7 — 
gomir 6 (Gavrilă 5), D. Munteanu 
- Badea 6, Iuhasz 5, Dridea I 6, 

' Idoveanu 5.
ROGRESUL (antrenori T. Ozon și 
Iordache): Mîndru 7 — Constanti- 
cu Ad. 6, Ioniță 6, Peteanu 9, I. 
>escu 6 — A. Constantinescu 5, 
cu 8 — Baboie 6, Mateianu 7, D. 
>escu 6 (I. Constantin 4), Mafteu- 
7. A arbitrat satisfăcător: L Do- 
a (Petroșeni).

necrezut faza din min. 60 care 
ă aducă Petrolului golul victoriei 
ciul cu Progresul I Faultat cu o 
înainte, Moldoveanu a fost acela 
i executat lovitura liberă dictată 

-'litru, de la aproximativ 20 de 
de poartă. El a tras foarte puter- 
ar exact pe mijlocul porții, unde 
a Mîndru. Faza nu s-a terminat 

, dată cu, prinderea mingii de
Mîndru, taăcî, în momentul ur- 

, acesta a... scăpat-o în gol I 
pentru Petrolul.
■arie norocoasă ? Și da și nu I 
.Iacă ne referim la împrejurările 
-e s-a marcat golul; nu, dacă 
seama de faptul că faza n-a fost 

>lătoare, ci a venit după o serie 
acuri la poarta Progresului, care 
lat destule emoții lui Mîndru. De 

dintre cele două echipe Petrolul 
t în orice caz aceea care putea 
a joi, fiindcă jucătorii ploieșteni 
•RAS LA POARTA. Progresul n-a 

acest lucru nici măcar în prima 
a meciului, care s-a caracterizat 

-un joc mai clar, mai bun al

omiliare concretizată

ișul 3-1 (1-0)
i, n-au trecut decît 4 minute de 
"luare cînd, la o lovitură liberă 
x.3tă de Dumitrescu, s-a produs 
imășeală în fata porții lui Duca, 
n a trimis balonul spre poartă, 
Sfîrlogca l-a introdus în plasă.
acest minut aspectul jocului s-a 

nbat complet. Oaspeții au abando- 
actica defensivă. Acțiunile ofensive 
mai avut un singur sens. Cei care 

ansa de a marca au fost însă tot 
ivenii. în min. 52 Sacaci II l-a 
tat, în careu, pe Eftimie, care a și 
utat lovitura de la 11 m, însă șutul 
a fost respins de Duca. Peste 3 mi- 

însă este rîndul apărării localni- 
• să cedeze. La o centrare a lui 
i)ș, Szucs, aflat în careu, a șutat 
rnic făcînd inutilă intervenția lui 
Jescu. Ultimul gol al partidei a 
marcat de Onea dintr-o lovitură 

ră de la 20 m.
iința Craiova a făcut o partidă 
â. Jocul echipei, în ansamblu, mai 
țintă totuși unele lacune. Ne refe- 
în special la- înaintași, la care pre- 

a șuturilor’fașă de dorit.
rișul Oradea a încercat să „scoată" 
rezultat cît mai strîns, punînd ac
tul mai mult pe apărare. Dar n-a 
țit. în asemenea condiții, ce se poa- 
•pune despre înaintarea orădeană ? 
ir că a fost compartimentul cel mai 

al echipei. Acest fapt trebuie să 
ijoreze mult pe antrenorii for- 
iei.

P. VINTILĂ

j in min. 81 o dată și...

1-0 (0-0)
Selimesi (33) singur de la 6 metri 

ras alături de poartă. De fapt Seli- 
ii a fost cel mai slab jucător de pe 
:n, motiv pentru care a și fost 
imbat.
Jît privește formația ieșeană, aceasta 
ncercat să plece cu un punct de la 
ișov. Apărarea formației C.S.M.S., 
ținută de mijlocași (Humă - Ștefă- 
cu), a reușit timp de 81 de minute 
mențină alb scorul, destrămînd ac- 
nile ofensive ale gazdelor și trimi- 
d mingi prețioase atacului, care însă 

reușit să le fructifice. Trei ocazii 
ri de gol sînt de semnalat și la 
Î.M.S. : Cuperman (17, 24) și Stoi- 
cu (52).
Echipa oaspete, deși a părăsit terenul 
'insă, apărarea ei fiind depășită 
ar o dată, în min. 81, a lăsat o fru- 
asă impresie aici la Brașov.

V. POPOVICI și C. GRUIA 
corespondenți 

bucureștenilor. Repriza a trecut fără 
ca Ionescu să fie pus la încercare, deși 
cei care au avut inițiativa în joc au 
fost fotbaliștii de la Progresul. Aceș
tia n-au tras însă decît de două ori la 
poartă și atunci au făcut-o fără per
spective: un șut-centrare al lui Baboie 
și un alt șut, fără forjă, al lui Dumi
tru Popescu. Petrolul și-a făcut dato
ria din acest punct de vedere, al frec
venței șuturilor la poartă. Precizia lor 
a lăsat însă de dorit. Am asistat, ast
fel, la 4 șuturi trase la scurte inter
vale de Dragomir, care păreau să aibă 
alt obiectiv decît poarta, ele trecînd la 
distanță mare de ea-..

Un aspect pozitiv în meciul de la 
Ploiești a fost ritmul de joc. S-a jucat 
aproape tot timpul într-un tempo viu, 
Petrolul în special dovedind o bună 
pregătire fizică. Aceasta avea să-i per
mită, de altfel, ca în repriza a 11-a să 
inițieze atacuri din ce în ce mai dese, 
la un moment dat chiar și fundașii Pal 
și Hălmăgeanu participînd la acțiu
nile ofensive ale Petrolului. Ca orien
tare însă și ca tehnicitate, echipa din 
Ploiești și-a nemulțumit suporterii. Mai 
ales în prima repriză, petroliștii au 
prestat un joc confuz, angajîndu-se în 
scheme tactice șablon și comițînd nu
meroase greșeli în execuțiile tehnice. 
De aceea, dacă am înțeles bucuria an
trenorului C. Cernăianu după victoria 
obținută de echipa sa, ne-a surprins 
însă indulgența cu care a privit o se
rie de scăderi ale jucătorilor. Acel 
1—0 de joi nu ne-a convins. Echipa 
are mult de muncit pentru a face față 
viitoarelor confruntări. In special pe 
plan tehnic, adică în domeniul în care, 
într-o vreme, Petrolul avea destule 
a-tu-uri.

Faze mai importante din joc, în a- 
fa-ră de aceea din care s-a produs 
golul ? O intervenție, „miraculoasă" a 
lui lancu, — în min. 20, cînd a deviat 
în corner, în ultima fracțiune de se
cundă, mingea pe care Dridea era 
gata s-o introducă în plasă, două oca
zii favorabile pierdute de Progresul, 
prin Mateianu și D. Popescu, la înce
putul reprizei a Il-a și un reflex al 
lui Mîndru la un șut năprasnic al lui 
Hălmăgeanu, în min. 62. Șapte minute 
mai tîrziu acesta avea însă să scape 
în plasă cea mai... simplă minge de 
pe lume..-

JACK BERAR iu'"

Rapid—Dinamo București, Steaua-Progresul 
și Internaxionale—Milan în programul concursului 

Pronosport de mîine
Cu deosebită nerăbdare este aștep

tat de participanți concursul PRONO
SPORT de duminică 28 martie care 
cuprinde la loc de frunte întîlnirile pri
mului cuplaj interbucureștean al anului.

Rapid, Dinamo, Steaua și Progresul 
sînt echipe care întotdeauna au furnizat 
meciuri de calitate, indiferent de situa
ția lor în clasament. Programul aces
tui interesant concurs este următorul: 
Rapid — Dinamo București; Steaua — 
Progresul ; Știința Craiova — Știința 
Cluj; Farul — Steagul roșu ; U.T.A.— 
Dinamo Pitești; C.S.M.S. — Minerul; 
Crișul — Petrolul ; Constructorul Brăi
la — Siderurgistul Galați; Minerul Lu- 
peni — Știința Timișoara ; Internazio- 
nale — Milan ; Bologna — Fiorentina ; 
Roma — Lazio.
ASA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE
Concursul nr. 12 din 21 martie 1965 
Minerul Baia Mare — Steaua 1
Steagul roșu — C.S.M.S. 1
Petrolul — Progresul 1
Știința Craiova — Crișul 1
Farul — Știința Cluj 1
Dinamo Bacău — Constr. Brăila 1
Știința Tim. — Vagonul Arad 1
A.S.A. Tg. Mureș — Recolta Cărei 1 
Genoa — Torino 2
Juventus — Fiorentina 1
Lazio — Lanerossi X
Mantova — Internazionale 2

PRELUNGIREA V1NZĂRII
LA SPORTEXPRES, TRIMESTRUL I :

Pentru a da posibilitate participanți- 
lor să-și procure biletele SPORTEX
PRES, LOTO-PRONOSPORT a luat 
măsura să prelungească vînzarea bile
telor pînă vineri 2 aprilie inclusiv.

• Depunerea biletelor și buletinelor 
cîștigătoare la concursul Pronosport 
nr. 12, Pronoexpres nr. 12 și tragerea 
Loto-central de vineri 26.111 a.c. se tace 
astfel;

SERIA I

DINAMO BACĂU — CONSTRUC
TORUL BRĂILA 7—1 (4-1). In min. 
11 cînd oaspeții au deschis scorul prin 
Afeder, nici unul dintre cei peste 6 000 
de spectatori nu se gîndea la o vic
torie la scor a dinamoviștilor. Golul 
primit a dat însă un alt aspect jocu
lui. Dinamo se instalează în jumăta
tea de teren a oaspeților și, după 15 
minute de dominare, Gram aduce ega- 
larea (min. 26) înscriind cu capul. 
Matei (min. 29) și din nou Gram 
(min. 34 și 41) fixează scorul primei 
reprize. După pauză oaspeții ies mai 
hotărîți la atac, dar acțiunile lor sînt 
destrămate în marginea careului. Cei 
care înscriu sînt tot dinamoviștii: 
Matei (min. 52), Gros (min. 62), 
Gram (min. 82). (I. lancu și V. Cos- 
ma — coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0 (1—0). Am
bele formații au practicat un joe de 
slab nivel tehnic, cu puține acțiuni 
și șuturi la poartă. La bucureșteni s-a 
observat o insuficientă pregătire fi
zică (în special atacanții), iar la oas
peți — joc frumos în cîmp, dar com
plet ineficace. Au înscris: Ene (min. 
33) și Vasilescu (min. 82), ambele 
la învălmășeală.

POIANA CÎMPINA — METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0). Meci dina
mic, de luptă. Unicul gol l-a marcat 
Banu (min. 13) în urma unei lovi
turi libere indirecte executată de Ma
tei. (Șt. Constantinescu-coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — FLACĂRA 
MORENI 1—1 (1—0). Echipa locală 
a dominat și a avut numeroase ocazii 
de gol dar nu a putut cîștiga acest 
joc care ținînd seama de raportul de 
forțe de pe teren, trebuia să-i revină. 
Mai mult, n-a putut egala decît în 
min. 80 (prin Drăgan) la un corner. 
Pentru Flacăra a înscris Nițu în min. 
41. (B. Stoiciu și Tr. Lancea — co
resp.).

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
C.F.R. ROȘIORI 4—0 (0—0). Prima 
repriză a fost egală ca joc și ca re
zultat, dar în cea de a doua gazdele 
își impun cadența obligînd pe fero
viari să se apere în 7—8 jucători. 
Au înscris: Adam (min. 51, autogol), 
Maroși (min. 55), M. Voinea (min. 
63), Dărăban (min. 89). (Șt. Constan
tinescu-coresp. reg.).

METALUL TIRGOVIȘTE — UNI- 
TEA RM. VILCEA 2—0 (2—0). Me-

— Pentru PRONOSPORT conc. nr. 
12, etapa 21 martie a.c. pînă marți 30 
martie a.c. în orașele de reședință re
gională și pînă luni 29 martie în cele
lalte orașe. Omologarea va avea loc 
miercuri 31 martie a.c.

— Pentru concursul PRONOEXPRES 
nr. 12 din 24 martie a.c. se face la 
aceleași date ca la concursul PRONO
SPORT nr. 12. Omologarea va avea 
loc joi 1 aprilie a.c.

— Pentru tragerea LOTO-CENTRAL 
de vineri 26 martie a.c. în mod obiș
nuit

PRONOEXPRES
La tragerea Loto-central din 26 mar- 

nr. 12 din 26 martie 1965 au fost extrase 
din urnă următoarele numere : 47 24 43 
44 1 23. Numere de rezervă: 2 6. Fond 
de premii: 635.253 iei. Tragerea urmă
toare va avea loc în București.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 26 mar

tie 1965 au lost extrase din urnă urmă
toarele numere : 88 13 2» 53 81 19 36 79 
49 27; Premii suplimentare : 61 8 7; Fond 
de premii: 891.345 lei. Tragerea urmă
toare va avea loc la Sf. Gheorghe.

★
Premiile întregi și sferturi de la tra

gerea Loto-Central din 19 martie 1965.
Premiul suplimentar I întreg : 3 va

riante a 69.147 lei; premiul suplimentar 
II: 4 variante a 14.989 lei și 12 variante 
a 3.747 lei; Categoria I : 5 variante a 
16.788 lei și 5 variante a 4.197 lei; Cate
goria a n-a : 16 variante a 5.246 lei și 
16 variante a 1.311 lei; Categoria a în-a: 
25 variante a 3.155 lei și 33 variante a 
788 lei; Categoria a IV-a : 54 variante a 
1.457 lei și 72 variante a 364 lei; Catego
ria a V-a : 80 variante a 945 lei și 124 
variante a 236 lei; Categoria a Vl-a : 153 
variante a 509 lei și 211 variante a 127 
lei; Categoria a Vil-a : 192 variante a 
418 lei și 235 variante a 104 lei: Catego
ria a VIII-a : 241 variante a 311 lei și 
382 variante a 77 lei.

Cîștigătorii premiului suplimentar I 
întreg sînt participanții: Pungaru Ion 
din București, Nicolescu Dumitru din 
Călărași și Apostol C. Enache din Bă
nești, raion Cîmpina.

Rubrică redactată de Loto-Pronosporî i

tailurgișiii au dominat majoritatea
timpului dar eu ratat numeroase
ocazii, mai ales în repriza a doua 
In plus, portarul oaspeților, Sanda, a 
apărat excelent. Au marcat: Bălăcea- 
nu (min. 23) din 11 m, Prăzaru (min. 
42, autogol). Arbitrul Gh. Popovki- 
Buc. a dat decizii tardive, în necon- 
cordanță cu semnalizările de la tușă, 
influențînd jocul. (M. Avanu — co
resp.)

C.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA GA
LAȚI 2—1 (1—0). Au înscris: Horvat 
(min. 5) și Simina (min. 87) pentru 
C.F.R., respectiv Mihăescu (min. 56). 
(C. Enea — coresp.).

CLASAMENT

torul Brăila — Siderurgistul Galați, 
Unirea Rin. Vîlcea — Chimia Făgă
raș, Tractorul Brașov — Metalul Tîr-

1. Siderurgistul Gl. 14 8 3 3 23:11 19
2. Constr. Brăila 14 8 1 5 23:21 17
3. Din. Bacău 14 8 0 6 31:17 16
4. Poiana Cîmpina 14 8 0 6 24:21 16
5. Metalul Tîrg. 14 7 2 5 17:16 16
6. Flacăra Moreni 14 6 3 5 15:13 15
7. Știința Buc. 14 6 2 6 18:19 14
8. C.F.R. Pașcani 14 7 0 7 20:22 14
9. Știința Galați 14 5 3 6 21:21 13

10. Unirea Rm. V. 14 6 1 7 20:21 13
11. C.F.R. Roșiori 14 5 3 6 15:21 13
12. Tractorul Br. 14 4 3 7 17:24 11
13. Chimia Făgăraș 14 4 2 8 18:29 10
14. Metalul Buc. 14 4 1 9 14:20 9

ETAPA VIITOARE Construe-

Fază din meciul de categoria B Știința București-Tractorul Brașov.

goviște, Știința Galați — Știința Bucu
rești, C.F.R. Roșiori — C.F.R. Paș
cani, Metalul Buc. — Dinamo Bacău, 
Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina.

SERIA A ll-A

JIUL PETR1LA — C.F.R. TIMI
ȘOARA 0—1 (0—1). Primul joc din 
retur, — prima deziluzie pentru gaz
de ! Dar nu numai în ceea ce pri
vește înfrîngerea, ci datorită jocului 
slab prestat de Jiul care, în meciurile 
de verificare susținute pînă acum, se 
comportase bine. Golul timișorenilor 
a fost înscris în min. 10: Fodor a 
șutat în bară și Panici a reluat în 
plasă. In min. 25, Libardi (Jiul), sca
pă singur, doar cu portarul în față, 
dar Sugar salvează. Echipa locală do
mină cu insistență în repriza secundă 
dar ratează totul. In plus, C.F.R., 
prezentînd o echipă întinerită, a reu
șit un joc bun. (Șt. Bătoi — coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — RECOLTA 
CĂREI 3—0 (2—0). Aproape 8 000 de 
spectatori au asistat la un joc de un 
nivel tehnic bun, cu faze spectacu
loase, în ciuda terenului desfundat. 
Recolta a jucat bine în cîmp dar a 
fost ineficace în fața porții (în min.

Ultimele
(Urmare din pag. 1)

panta cunoscutei formații italiene F.C. 
Milan. Jocul se va desfășura în noc
turnă. In sfîrșit, alți viitori adversari 
ai selecționatelor categoriei A și de 
tineret vor fi: echipa iugoslavă Steaua 
roșie Belgrad și formația Meidericher 
S.V. din R.F. Germană, aceeași care, 
de curind, a învins cu 3—2 (2—1) 
selecționata Spaniei la Sevilla.

• Alte noutăți: meciurile de cate
goria A care se vor disputa mîine în 
Capitală vor fi conduse de arbitrii aus- 

36 Fischer a ratat și tin penalii...). Tif 
schimb, A.S.A. s-a comportat foarte 
bine și a cîștigat pe merit prin go
lurile marcate de Siko (min. 4) și 
Dombrovschi (min. 25 din penalii, șiP 
min. 82). (C. Albu — coresp.).

A. S. CUGIR — SATMAREANA 
3—0 (1—0). Ambele echipe au depus 
un efort deosebit reușind să realizeze 
un spectacol foarte bun. Au înscris :■ 
Lazăr (min. 15), Gh. Ion (min. 55)*  
și Boroș I (min. 80 din 11 m.) (M. 
Vîlceami — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — C. S. M. SIBIU 
2—0 (1—0). Dominînd majoritatea 
timpului, C.S.M. Reșița a obținut o 
prețioasă victorie. Scorul putea fi mai 
mare. înaintarea oaspeților a expediat 
un singur șut pe poartă. Au marcati 
Grizea (min. 44) și Rednic (min. 58). 
(I. Plăvițu-coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — VAGO
NUL ARAD 1—0 (1—0). Ambeta 
echipe au jucat ou multă dîrzenie 
pentru victorie, dar jocul nu s-a ri
dicat la nivelul așteptat. Golul vie*  
toriei l-a înscris Lereter (min. 40). 
(Al. Gross-coresp. reg.).

GAZ METAN MEDIAȘ — CLU
JEANA 0—1 (0—0). Surprinzătoare*  
înfrîngere a gazdelor se datorește ine-

Foto : A. Neagu

ficacității Hnieâ de atac. Oaspeții s-an 
apărat organizat și au contraatacat 
obținând victoria prin punctul înscria 
în min. 79 de Tordai. (Z. Rîșnoveanu- 
coresp.).

IND. SÎRMEI C. TURZII — MI
NERUL LUPENI 1—0 (1—0). întîl- 
nirea a dezamăgit din punct de ve
dere tehnic. A marcat Mureșan II în 
min. 7. (P. Țonea - coresp.).

CLASAMENT
1. știința Tim. 14 7 4 3 24:14 18
2. ind. sîrmei C. T. 14 8 2 4 22:15 18
3. Recolta Cărei 14 8 2 4 33:20 18
4. A.S.A. Tg. Mureș 14 8 0 6 24:23 16
5. Jiul Petrila 14 6 3 5 25.15 15 «
6. A.S. Cugir 14 7 1 6 23:20 ÎS-
7. Vagonul Arad 14 6 3 5 16:16 15
8. Clujeana 14 6 3 6 19:15 14
9. C.S.M. Sibiu 14 6 2 6 21:19 14

10. Minerul Lupeni 14 5 3 6 17:18 13
11. Gaz metan Med. 14 5 3 6 14:16 13
12. Sătmăreana 14 5 0 9 15:20 10
13. C.S.M. Reșița 14 4 2 8 17:28 10
14. C.F.R. Tim. 14 3 1 10 6:27 7

ETAPA VIITOARE: Minerul
Lupeni — Știința Timișoara, C.F.R. 
Timișoara — C.S.M. Reșița, Recolta 
Cărei — Gaz metan Mediaș, Sătmă- 
reana — Ind. sîrmei C. Turzii, Va
gonul Arad — A.S.A. Tg. Mureș, 
Clujeana — Jiul Petrita, C.S.M. Sibiu 
— A. S. Cugir.

noutăți
trieci Ferdinand Marschal și Josef 

Kokoly tai Da 7 aprilie este program 
mat primul joc al echipei Rapid Bucu-’ 
rești în „Cupa balcanică". AdversarȘ 
Cerne More Vama (R.P. Bulgaria) •} 
Formația cehoslovacă Spartak Trnava 
va întreprinde un turneu de trei jocuri 
în țara noastră. Ea va juca la Cîmpia. 
Turzii cu echipa locală Industria sîr
mei (22 aprilie), la Cluj cu Știința (25 
aprilie) și la Baia Mare cu Minerul' 
(28 aprilie) • F.R. Fotbal este în 
tratative pentru o serie de meciuri în 
țara noastră cu câteva echipe renumite.



BASCHET

Au fost desemnați participanții
la turneul final de selecție

Meciuri de mare spectacol 
și o surpriza de proporții

(Urmare din pag. 1)
Cu ocazia disputării întrecerilor pen- 

*tru categoriile pană, ușoară, semiușoară, 
•semimijlocie, de la Reșița și, respectiv, 
•Galați, s-a încheiat prima etapă a tur- 

omeelor de selecție pe categorii de greu
tate — etapa calificărilor.

întrecerile „semiușorilor" și „semi- 
mijlociilor" de la Galați — ne spunea 
antrenorul emerit C. Nour — au fost 
foarte disputate. Ele au purtat amprenta 
caracteristică a primelor meciuri din 
sezon : combativitate mare, dorință de 
afirmare. Nivelul tehnic n-a fost însă 
cel așteptat. A lipsit acea finețe în 
executarea unor procedee tehnice care-i 
caracterizează pe mulți dintre pugiliș- 
tii noștri fruntași în perioada de vîrf 
a formei lor sportive.

Dintre fruntașii categoriilor respecti
ve n-au dat satisfacție Gh. Vlad (Di
namo), P. Vanea (Steaua), M. Anghel 
■(Steaua). Dinamovistul Gh. Vlad, boxer 
cu calități fizice deosebite, a dovedit 
« slabă orientare în ring. El a căutat 
‘— în permanență -— lovitura decisivă, 
viitÎTxl că aceasta „vine" ca urmare a 
%oxului „gîndit", și nu atunci cînd 
■*  „cauți" cu orice preț. O asemenea 
concepție în ring l-a scos pe Vlad din 
„cursa" pentru calificare. El a fost în
vins de A. Majai (Cluj). Insuficient 
pregătit s-a prezentat și M. Anghel, 
care a cedat în fața aceluiași adversar 
— Majai. P. Vanea în meciul cu D. 
Minea (Metalul), deși a fost declarat 
învingător și a obținut calificarea, n-a 
reușit o victorie concludentă. In evo

luția lui Vanea s-a constatat aceeași 
veche lacună : nu are resurse fizice 
pentru întreg meciul. După ce a cîști- 
gat două reprize, a reușit numai prin 
obstrucții (țineri repetate, împingeri) 
să termine meciul. Insuficient pregă
tiți pentru o asemenea competiție s-au 
mai prezentat și I. Niri (Oradea), D. 
Fieraru (Buc.), C. Săpătoru (Galați), 
A. Spătaru (Oradea).

Surpriza acestui turneu a fumizat-o 
boxerul clujean A. Majai. El a găsit 
de fiecare dată cea mai bună tactică, 
reușind o performanță lăudabilă : că
lii icarea în turneul final, dintr-o grupă 
în care evoluau boxeri ca Vlad și An- 
ghel. Progrese vizibile a făcut și brăi- 
leanul I. Covaci. El știe mai bine să-și 
impună stilul de luptă, să-și provoace 
adversarii la schimburi de lovituri, stil 
care-1 avantajează. La un nivel tehnic 
mulțumitor au evoluat : I. Marin și C. 
Rusu (Progresul), N. Moldovan (Dina
mo) și P. Prunea (Cluj).

Un fapt îmbucurător a fost felul în 
care s-au descurcat arbitrii. Ei au apre
ciat mai bine boxul periculos ou capul, 
au lăsat lupta mai liberă și au acordat, 
în majoritatea cazurilor, victoria celor 
mai buni în ring.

La Reșița, ne-a relatat antrenorul Ion 
Popa, s-au întrecut „penele" și „ușo
rii". Meciurile au fost foarte disputate 
și de un nivel tehnic, în 
respunzător.

Disputele „penelor", în 
fost foarte echilibrate. Din
patru calificați, C. Stanef (Buc.) și A. 
Simion (CI. Muscel) s-au impus prin- 
tr-o pregătire deosebită. La categoria 
ușoară, Mihalic, Dinu și Dumitrescu 
au evoluat la nivelul așteptărilor și, fi
resc, au obținut calificarea. Ștefan Po- 
poacă a boxat departe de valoarea sa. 
După o victorie neconcludentă în dau
na musceleanului Gh. Manea, el a fost 
învins de P. Păcuraru (Banat) și a pier
dut calificarea. Insuficient pregătiți 
pentru o asemenea competiție s-au pre
zentat : I. Sabău (Buc.), S. Crăciun 
(Sibiu) și M. Pirvu (Buc.).

în urma disputării acestor meciuri

au obținut calificarea pentru turneul 
final următorii boxeri : CAT. MUSCĂ, : 
C. Ciucă, C. Pop, C. Gruiescu, S. Cos
tescu ; CAT. COCOȘ: N. Puiu, P. 
Covaliov, D. Răgălie, N. Gîju ; CAT. 
PANA: C. Stanef, N. Deicu, «A. Si- 
mion, C. Buzuliuc ; CAT. SEMIUȘOA- 
RA: FI. Pătrașcu, P. Vanea, N. Mol
dovan ; CAT. UȘOARA: I. Mihalic, 
I. Dinu, M. Dumitrescu ; CAT. SEMI- 
MIJLOCIE : I. Covaci, T. Mitrea, A. 
Majai, I. Marin; CAT. MIJLOCIE 
MICĂ: C. Niculescu, V. Dobre, V. 
Mîrza, V. Badea ; CAT. MIJLOCIE : 
I. Olteanu, M. Nicolau, H. Leov, M. 
Mariuțan ; CAT. SEMIGREA : I. Mo- 
nea, St. Cojan, V. Trandafir, I. Ivan; 
CAT. GREA: V. Mariuțan, M. Ghior- 
ghioni, N. Motoc, T. Basarab. La cate
goriile semiușoară și ușoară, lista ca- 
lifioaților va fi stabilită după dispu
tarea meciurilor V. Antoniu-C. Rusu și 
Gh. Manea-P. Păcuraru, care vor avea 
loc într-o gală viitoare.

palpitantă, mult aplaudată de publicul 
spectator. Evoluția scorului n-a lăsat 
să se întrevadă, în nici un moment, 
echipa cîștigătoare, iar în ultimele 60 
de secunde victoria a surîs, pe rînd, 
ambelor formații : 80—78 pentru Știin
ța București, 80—79, 80—81, 82—81, 
82—83, 82—84, 82—85 (două aruncări 
libere transformate de Ionescu), scor cu 
care Știința Timișoara a obținut un 
succes deosebit de prețios în lupta pen
tru locul trei. Victoria a fost dublată 
de satisfacția de a fi realizat unul din 
cele mai plăcute spectacole ale campio
natului, la care și-a adus aportul, în 
egală măsură, și Știința București. Ca o 
remarcă pozitivă : timișorenii au trans
format 24 din cele 26 de aruncări li
bere de care au beneficiat, iar bucu- 
reștenii au transformat toate cele 12 
aruncări libere ! Scorul de 85—82 
(46—49) a fost stabilit de Dan Puș- 
cașn 16, Ionescu 22, Popovici 36, Spă- 
taru 4, Chirluță 2, Ivanici 2, Cîrlan 3 
pentru învingători; Costescu 4, Paras- 
chivescu 26, Savu 26, Niculescu 4, 
Baltag 2, Sterescu 4, Echeli 6, Ivan 2, 
Filip 8 pentru învinși. Fiind în perma-

Miine, la Cimpina,

general, co-

special, au 
rîndul celor

„Cupa Primăverii" la motocros

nență „pe 
riac și I. 
cesul întîlnirii.

fază“, arbitrii dr. Dan Chi-: • 
Deak au contribuit la suo-.

Rapid și Tractorul (m) 
învingătoare în jocurile 

de joi
Cele două meciuri masculine din 

eeria 1 a campionatului republican de 
categoria A disputate joi la București 
și la Brașov s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: Rapid—Progresul 3—0 
(8, 1, 2) și Tractorul—Dinamo Bihor 

vi—o (9, 3, 6). Ca urmare a acestor 
rezultate, clasamentul în seria respec
tivă arată acum astfel:

Mîine dimineață, la ora 10, se va 
deschide sezonul oficial competițional 
de motocros pe anul 1965. Cursa inau
gurală va avea loc pe traseul amenajat 
la Cîmpina. La startul acestei compe
tiții dotată cu „Cupa Primăverii" se 
vor prezenta peste 60 de sportivi din 
cluburile și asociațiile sportive din Ca
pitală și din țară. Ei se vor întrece la 
clasele 125, 175, 250 și 500 cmc.

Dintre cei înscriși am reținut numele 
unor alergători cu o veche activitate : 
Gh. Ion, M. Dănescu și E. Keresteș 
(Steaua), M. Pop, Tr. Macarie și V. 
Sabo (Dinamo), Cr. Doviț, Șt. I anco viei 
și E. Seiler (Metalul). O. Puiu, O. Ște
fani și I. Ionescu (St. roșu Brașov), C. 
Coman și M. Termentu (Poiana Cîm
pina) și FI. Ștefan (Loc. Ploiești). Ală
turi de aceștia vor concura și tinerii 
lor colegi Al. Șuier, Al. Ionescu, I. Sas

Paxino (Steaua), V. Savin, I.Și P-
sat și D. Vasilescu (Metalul), R. 
pescu și P. From (St. roșu Brașov), Șt. 
Chițu și Gh. Ștefan (Poiana Cimpina), 
I. Lăzărescu și St Balog (Energia 
Cimpina) și N. Ciolpan (Rapid Pitești).

Pa- 
Po-

D. STANCULESCU
Știința Timișoara a produs vinerii 

seară prima surpriză de proporții a 
turneului final, învingînd la mare lup
tă pe Dinamo București: 81—75 
(37—37). Timișorenii au jucat ou o 
energie exemplară, au fost excelent 
conduși de prof. C. Lache iar în ulti
mele 10 minute, cînd au jucat aproa
pe numai ou rezerve (Dan Pușcașii, 
Popovici, Chirluță și Ivanici erau eli
minați pentru 5 faulturi) nu s-au 
descurajat și au reușit să facă față 
unui „cinci" dinamovist evident supe
rior ca valoare. Rezervele echipei Di
namo s-au comportat mulțumitor în 
prima repriză, cînd au fost folosite a- - 
proape în exclusivitate. Titularii (Spi
ridon, Visner, Kiss, Albu etc.) intro
duși în repriza secundă au jucat sub 
valoarea lor, permițind studenților să 
se distanțeze la 10—12 puncte. Cînd 
au vrut să refacă handicapul m greșit 
grăbind atacurile, în loc sa ’facă un 
joc pozițional. In final, dinamoviștii 
au încercat cu insistență tactica faul
turilor, dar fără succes. Au înscris i 
Dan Pușoașu 4, Viorel Pușcașu 2, Io
nescu 24, Popovici 19. Spătaru 2, Chir
luță 10, Ivanici 10, Cîrlan 8, Popan 2 
pentru Știința; Spiridon 4, Albu 10, 
Negoiță 3, Giurgiu 14, Scorțescu 2,- 
Viciu 9, Novac 2, Visner 14, Antones
cu 5, Cernea 12 pentru Dinamo. In 
intenția de a „ține jocul în mînă", ar
bitrii V. Bordeianu și V. Kadar an 
greșit sancționînd exagerat de mult 
„pași" și faulturi.

Celelalte rezultate : Rapid — Știința 
București 82—68 (41—36), Steaua — 
Dinamo Oradea 89—64 (37—25).

Turneul final continuă azi și mîine 
cu o serie de meciuri interesante al 
căror program îl găsiți la rubrica „Pro
gramul întrecerilor sportive 
Capitală".

1. Tractorul Brașov
2. Rapid Buc.

15 14
14 13

1 42:10
1 40: 6

3. Dinamo Buc. 14 12 2 40:10
4. Știința Galați 14 10 4 34:19
5. Știința Tim. 14 7 7 24:30
6. Steaua Buc. 14 6 8 27:25
7. Dinamo Bihor 15 5 10 18:38
8. Farul C-ța 13 6 7 22:24
9. Constructorul Brăila 14 5 9 20:29

40. Petrolul PI. 14 5 9 21:31
ÎL Știința Cluj 14 5 9 20:30

<42. Minerul B. M. 14 7 9 19:35
slS. progresul Buc. 15 3 12 16:36
•M. C.S.M.S. Iași 14 3 11 17:37

buc-

»
29
27
26
24
21
20
20
19
19
19
19
19
18
17

mîine în campio-«
• Program bogat — 

■atul categoriei A.
SERIA I: Rapid București—Constructo

rul Brăila, Steaua București—Minerul B. 
•Mare, Dinamo Bihor—Dinamo București, 
Știința Galați—Progresul București, Fa
rul Constanța—Petrolul Ploiești, C.S.M.S. 
lași—știința Cluj, știința Timișoara— 
Tractorul Brașov (masculin), Dinamo 
București—C.S.M. Cluj, Metalul Bucu
rești—C.P. București, Știința Cluj—Ști
ința București, Partizanul roșu Brașov— 
Rapid București, Farul constanța—Pro
gresul București, Voința Craiova—C.S.M. 
Sibiu (feminin); SERIA A II-A: Semă
nătoarea București—Știința Petroșeni, 
Metalul Pitești—C.S.M. cluj, înainte Ti
mișoara—Electroputere Craiova, Ind. sîr- 
mei C. Turzil—Știința Brașov (mascu
lin), Știința Tg. Mureș (fostă Sanitarul) 
—FI. roșie București, Voința M. Ciuc— 
Penicilina Iași, Progresul Tîrgoviște— 
Corvinul Deva (feminin).

• 10 din cele 11 meciuri ale etapei de 
la 21 martie din categoria A, seria I, 
au fost reprogramate la datele urmă
toare: Dinamo București—știința Galați 
(m) — 27.IV, Știința Cluj—Steaua Bucu
rești (m) — 31.III, Minerul B. Mare— 
Știința Timișoara (m) — l.IV, Petrolul 
Ploiești—C.S.M.S. Iași (m) — 20.IV, Con
structorul Brăila—Farul constanța (m) — 
14.IV, Știința București—Voința Craiova 
(f) — 6.IV, C.P. București—Știința Cluj 
(f) — 20.IV, Rapid București—Farul Con
stanța (f) — 13.IV, C.S.M. Sibiu—Partiza
nul roșu Brașov (f) — LIV, C.S.M. Cluj 
—Metalul București (f) — 31.IH.

SPORTUL POPULAR
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In orice ocazie, In excursii, la munte, la mare
RADIO-RECEPTORUL S.63IT. CU TRANZISTORI

Receptor portabil, de buzunar, superhete- 
rodină, cu cablaj imprimat, echipat cu 6 tran- 
zistori și 2 diode cu germaniu.

• Permite ascultarea emisiunilor pe 
unde medii și lungi.

• Sensibil și selectiv.
• Audiție în difuzor sau cască.
• Dimensiuni: 142x87,5x40 mm.
• Greutatea, inclusiv bateriile : 520 

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 lei.



PE UNDE N-A AJUNS... PRIMĂVARA
A venit primăvara, ca

pricioasă ca întotdeauna, 
ou zile însorite, cu altele 
posomorite, cu treceri și 
întoarceri bruște de la 
iarnă Ia vară și viceversa...

Dar a venit I Numai în 
munți zăpada nu pare tur
burată de sosirea primă
verii, invitîndu-i pe schiori 
să se avînte pe pîrtii ca 
în toiul iernii.

Tehnica înaintată 
in cronometram sportivă

Poșta magazin

Varietăți
Cîte mutări înainte vede 

un șahist ?

Aceasta a fost tema unei 
anchete întreprinse cu ani 
în urma de o revistă olan
deză. Alehin a răspuns că 
i s-a întâmplat să calcu
leze o combinație de 18 
mutări. Capablanca re
lata faimoasa sa partidă 
cu Bernstein în care va
riantele ce au survenit 
după sacrificiul a doi cai 
însumau peste 200 de 
mutări.

„Văd cu ușurință 8—10

sahiste s
mutări înainte" — a de
clarat Tartakower.

Reshewski a dat la 
această întrebare următo
rul răspuns: „Văd cu o 
mutare mai mult decît 
adversarii mei™".

Secretul...

„Pentru a obține vic
toria într-o partidă de șah 
— spunea Smislov — este 
suficient să faci o singură 
mutare bună. Dar, la mo
mentul potrivii". Secretul 
constă în a sesiza mo
mentul.

Știați ca...
...și austriecii au un... 
„Stanley Matthews" ? Nu 
insă la fotbal, ci la hand
bal in 7. Este vorba de „in
ternaționalul" Willy Hahne
mann, care, la 50 de ani, 
continuă să se numere 
printre cei mai buni ju
cători ai țării.

(trimisă de V Săsăranu 
Baia Mare)

...pe primul loc în campio
natul raionului Rupea se 
află fosta echipă „de regiu
ne" Textila Preisner ? Ea 
a susținut 13 meciuri, riș
ti gi rid 11 din ele și termi- 
mrui la egalitate celelalte 
două. Textiliștii au în
scris... 106 goluri și au 
primit numai 9 /

(trimisă de 
Frederic Moises — Rupea)

Vechii greci nu cunoș
teau metode de cronome- 
trare la Jocurile Olimpice. 
Instrumentele de care dis
puneau erau clepsidrele 
cu apă și nisip și cadra
nele solare. Acestea nu pu
teau înregistra nici măcar 
minutele, dar încă fracțiu
nile de secundă.

Către sfârșitul secolului 
trecut, cînd s-au reluat 
Jocurile Olimpice, tehnica 
măsurării timpului era de- 
acum destul de înaintată. 
Ca și astăzi, ceasurile de 
buzunar de atunci ticăiau 
de cinci ori pe secundă și 
secundarul înainta la fie
care ticăit cu a treisuta 
parte din cercul cadranu
lui. In felul acesta în acel 
timp se putea „citi" cu 
destulă exactitate o cinci
me de secundă.

La acest ceas s-a mai a- 
dăugat un cadran liber, pe 
care s-a fixat un secundar 
mare. Acest arătător putea 
fi legat de mișcarea secun
darului central, sau așezat 
la zero independent de a- 
cesta, printr-o simplă apă
sare pe un buton. Au apă
rut astfel primele crono
grafe, care se mai întâlnesc 
și astăzi la cronometrele 
combinate cu ora zilei.

Acum vreo 15 ani s-a ob
servat că acțiunea de de
clanșare în sine cauzează 
o înaintare bruscă și for
țată a arătătoarelor, ceea 
ce avea ca efect o greșea
lă de ci’ire a timpului de 
0,2 secunde. Un pas înainte 
au însemnat cronometrele„ 
Dar cu aceasta lucrurile 
nu s-au „aranjat" în totul. 
S-a pus problema automa
tizării declanșării și opri
rii lor. Pistolul de start a 
determinat printr-un mi
crofon declanșarea pe cale 

; electrică, iar la sosire se 
proiecta un fascicol lumi
nos la întreruperea căruia 
o celulă fotoelectncâ oprea 
cronometrul.

S-a crezut că prin aceste 
automatizări s-a reușit să 
se obțină cea mai mare 
exactitate posibilă în cro
nometra rea sportivă de. 
scurtă durată. Foarte cu- 
rînd însă specialiștii și-au 
dat seama că rezultatul ob
ținut conținea multe ele
mente străine de perfor*  
manța sportivă propriu-zi- 
sâ.

După ce cele de mai sus 
au devenit clare, s-a ajuns 
la concluzia că greșelile 
cronometrării electrice și 
ale celei de mînă se com
pensează. De ex. întîrzie
rea reacționarii alergătoru
lui la semnal, se compen
sează cu întîrzierea declan
șării manuale a cronome- 
trului si se elimină astfel 
problema ridicată la cro- 
nometrarea electrică.

In sfîrșit, celula fotoelec- 
trieă de la sosire a fost 
combinată cu un aparat 
fotografic.

Luînd în considerare cele 
de mai sus, s-a ajuns la

concluzia că cea mai mare 
precizie la cronometrarea 
probelor pe distanțe mici 
se obține prin metode com
binate, utilizînd toate po
sibilitățile care ne stau la 
dispoziție. Astfel, la Jocu
rile Olimpice de la Tokio 
s-a obținut o precizie pînă 
la 0,01 secunde, prin co
laborarea mai multor cro- 
nometrori și prin funcțio
narea concomitentă a mai 
multor ceasuri, cu diferite 
moduri de funcționare: ma
nual, electric și electronic. 

Munca a rost organizată 
în felul următor: doispre
zece cronometrori au ocu
pat o scară. Dintre aceștia, 
cei trei de sus și-au ațin
tit atenția asupra alegăto
rului care conducea. De
clanșarea cronometrelor se 
făcea la semnalul vizual, 
dat de fumul focului de 
pistol de la start.

Concomitent funcționau 
trei crenometre- declanșate 
electric, printr-o celulă fo- 
toelectrică, acționată de 
semnalul luminos al focu
lui de revolver. Ele se o- 
preau manual la sosire, 
pe aceleași baze ca și ce
lelalte ceasuri. Aceste cro- 
nometre, declanșate auto
mat, puteau fie să eviden
țieze o eventuală întârzie
re a declanșării manuale, 
fie să confirme justețea a- 
cesteia. In afară de aceas
ta, acțiunea colectivă era 
controlată de un ceas elec
tronic, care evidenția dife
rența de 0,01 secunde.

Acest ceas era oprit de 
o celulă fotoelectrică acțio
nată de întreruperea fasci
colului luminos, proiectat 
pe linia de sosire și repre
zintă o cronometrare com
plet automatizată.

Aceeași celulă fotoelec
trică a declanșat două a- 
parate fotografice în suti
mea de secundă a trecerii 
liniei de sosire. Unul din 
aceste aparate, cuprindea 
întregul tablou al sosirii și 
înregistra o imagine opti
că în artsamblu. Celălalt 
aparat reda figura primu
lui și a celui de al doilea 
clasat în sutimea de se*-  
cundă respectivă și oferea 
prin aceasta o bază docu- 
mentar-științifleă pentru 
calcularea diferenței de 
timp dintre 1 performanțele 
primilor doi clasați prin 
evidențierea diferenței de 
spațiu dințre ei,, care poate 
fi măsurată și convertită 
în unități de timp. In felul 
acesta, performanța învin
gătorului idste' măsurată 
prin nouă controale.

Pentru cel de-al doilea și 
al treilea clasat, funcțio
nau cîte dpuă cronometre 
și cîte două ceasuri de con
trol; dacă la acestea mai a- 
dăugăm fotografiile de la 
sosire, vedem câ controlul 
se făcea de șase ori. Con
trolul clasaților al patrulea, 
al cincilea și al șaselea, se 
făcea de cîte patru ori.

ALEXANDRU NISTOR

ILIE NICU, COMUNA 
BOLDEȘTI si V. VASILIU 
COMUNA DELENI. 1. Șa- 
histul american. S. Res- 
hevschi are 51 de ani. 
2. iată palmaresul jocu
rilor Petrolul — Pro
gresul disputate de-s 
lungul anilor în cadrul 
campionatului : 1955 : 2-^2,
2— 4 ; 1956 : 2—0. 0—0 ;
1957—1950 : 5—4, 2—1 : 1958— 
1959 : 2—1, 1—0 ; 1959—1960:
3— 2, 0—1 ; 1960—1961 : 5—3, 
1—1 ; 1961—1962 : 1—1, 1—1; 
1962—1963 : 0—0, 4—0 ; 1963— 
1964 : 2—2, 0—1 ; 1964—1965:
4— 2, 1—0. Deci Petrolul a
învins de zece ori, Pro
gresul de trei ori iar șapte 
meciuri s-au terminat la
egalitate.

IOAN GREGER, SIBIU. 
1. N-am nimic îrnpotriva 
dorinței dv. ca Floyd Pat
terson să ajungă campion 
mondial ia box la toate 
categoriile. Mă puneți 
însă în încurcătură cu în
trebarea dv. : „Cassius
Clay este chiar atît de bun 
cît declară el sau mai mult 
e gura de el S-ar putea

să fie valabilă a doua 
ternativă. Dar cui îi 
mina să verifice ? Mie, nu * 
Dumneavoastră, da ? 2.
Niculescu, fostul portar al 
echipei Corvinul Hunedoa
ra (și al altor echipe ț) nu 
este aceeași persoană cu 
actualul portar al lui Di
namo Pitești. Niculescu I 
joacă acum la I.C.S.I.M., 
în campionatul orașului 
București.

al- 
dă

VIOREL BUDA, ȘOM- 
CUȚA MARE. înainte de 
a veni la Petrolul, Gavrilă 
a jucat la A.S.M.D. Satu 
Mare, în categoria B.

DOROBANȚU, 
MUNA FLOREȘTI. în 
ciul eu Turcia, disputat la

GH. CO- 
me-

8 octombrie 1961 la Bucu
rești, noi am aliniat ur
mătoarea formație : voi- 
nescu — Greavu, Nunweil- 
ler III, Ivan — Jenei, Nun- 
weiller IV — Pîrcălab, Con
stantin, Ene II. Seredai, 
Tătaru. Fotbaliștii noștri 
au ciștigat întâlnirea cu 
4—0, Constantin și Seredai 
mareînd cîte două goluri.

GH. STOICA, URZICENI. 
1. Maria Golopența n-a... 
dispărut, dar o cheamă, 
de cîțiva ani, Maria... Ale-

xandru. 2. Hoeheistul Ion 
Tiriac și tenismanul Ion 
Tiriac, campion al țării, 
sînt una și aceeași per
soană.

CO-
1.

avut 15

MIHAI MIHALCEA, 
MUNA CIUDANOVIȚA. 
Iolanda Balaș a 
ani cînd a devenit pentru
prima oară campioană și 
recordmană a țării la să
ritura în înălțime. Aceasta 
s-a petrecut în 1951. 2. Din 
moment ce mingea a de
pășit în aer linia de fund, 
este aut, astfel că orice 
se întîmplă după aceea (in
clusiv faza imaginată 
dv. : o rafală de 
aduce 
unde 
djază 
tează.
ca arbitrul să fi fost atent, 
Altfel... contează !

de 
vînt care 
teren, de 
o expe- 
nu coi-

mingea în 
un jucător 
în plasă) 
Cu o condiție, însă:

N. BILCAN, TELEGA. 1. 
Dumitru Paraschivescu a 
fost recordman mondial 
la 15 km. marș. 2. Wilma 
Rudolph a abandonat ac
tivitatea competițională.

CONSTANTIN DUMI- 
TRIU, PLOIEȘTI. Mure- 
san, care a activat un timp 
la Știința Cluj, s-a întors 
la vechea sa echipă : In
dustria sîrmei-Cîmpia Tur- 
zii.

DORO-
1. „Cînd a ciștigat

Rapid

Stătea lingă banca oficia
lilor și.l urmărea pe Ma. 
rincu, de parcă acum l.ar 
fi văzut pentru prima oară 
jucînd. In repriza a doua 
a acestui meci, de cînd in
trase în locul lui, Marincu 
parcă însuflețise jocul. E- 
galaseră, iar acum presau.

„Are tehnică Marincu ăs
ta, și-i talentat" — se tre
zi gîndind Todoran. „Și.i 
băiat serios. N.ar ieși din 
cuv^ul' meu niciodată".

T6*floran  își privi bocan
cul drept, ale cărui eram, 
poane erau tocite.

— Geaba, bădie ! Nu-i u- 
nealta de vină ! — auzi el 
glasul lui Ganea, directorul 
fabricii lor care, stînd pe 
banca oficialilor se plecase 
spre el.

Todoran știa la ce face a. 
luzie Ganea : în repriza în. 
tîi ratase un penalti.

— Da, știu că nu-i bocan
cul de vină — murmură el 
mofluz.

Ganea se apleacă din nou 
spre el, continuînd să pri. 
vească jocul.

— Ei, se.ntîmplă oricui. 
La urma urmei, greșesc si 
ăia din „națională", da’ 
tu ! Emoție, ce vrei ? Cu 
toate că ești „deșcă" veche 
în meserie. Sînt opt ani de 
cind am începuț să facem 
o echipă. De.atunci...

Directorul era înalt, sub
țire. Avea patruzeci și cinci 
de ani, cu aproape doispre
zece mai mult decît Todo
ran. Nu.i plăcea să se lau
de cu realizările fabricii — 
realizări pentru care pri- 
miseră steagul de fruntași 
pe ramură — dar cînd era 
vorba de echipa de fotbal, 
nu uita să spună oricui că 
el cu Todoran săltaseră e. 
chipa din campionatul ra
ional în categoria B, pe 
locul pe care.l ocupau a- 
cum.

— După meci te iau acasă 
cu mașina, ca de obicei — 
spuse directorul ap’ecîntju- 
se din nou spre Todoran. 
Am ceva de vorbit cu tine. 
Ceva mai așa. . înțelegi ?

Deodată, se ridică și răc. 
ni cît îl țineau puterile.

— Hai Popoviciuu... Ma- 
rincuuu... Așa... Trage.... 
șut... șut mă ! Gool !

Marincu marcase printr.o 
„foarfecă". Oamenii din

tribună erau în picioare.
— Doi la unu ! I.am fă. 

cut praf pe textiliști ! țipa 
Ganea.

Colegii de echipă îl îm
brățișau pe Marincu — un 
tînăr mic de statură, blond 
cu ochii mari, negri. Cu 
doi ani în urmă terminase 
școala și făcuse practică în 
fabrica lor, ca lăcătuș.me- 
canic. Apoi rămăsese la ei.

De la început .Marincu 
avusese o admirație fără 
margini pentru meșterul 
său, pentru „nea Todoran" 
cum îi zicea el. Igr de 
cînd îl văzuse jucînd, a. 
proape că nu se mai dezli- 
nea de dînsul : îl însoțea 
la antrenamente, îi ducea 
bocancii și avea totdeau
na o lămîie anume pregă. 
tită pentru „nea Todoran".

— Eu o să mă fac ex. 
tremă (freanîă, ca nea 

Todoran — obișnuia el să 
spună, jumătate glumind. 
Pînă acu» n-am jucat, că 
pe la noi e munte și n-ai 
teren de joacă : fuge min
gea în vale...

Marincu începuse să 
joace. Mic de statură, ca 
majoritatea oamenilor de 
munte, era foarte ager și 
avea rezistentă sau — 
cym șe exprima adesea 
Ganea — avea „plămîni de 
fotbalist". Cu vremea șe 
vădise un adevărat talent. 
Tntr.o zi Todoran îi spu
sese într.o doară (înce
puse un meci de antre
nament și el era anga
jat într-o discuție cu 
Ganea) :

— Marincule ! Ia ține.mi 
tu locul puțin. Joacă tu 
în locul meu pînă termin 
ce am de vorbit cu to
varășul director.

Cuvinte obișnuite. A- 
sa.i spunea și cînd se a. 
flau în fabrică și pleca 
de. lîngă mașină, chemat 
la conducerea întreprin
derii.

Spre uimirea tuturor, 
Marincu reușise foarte 
bine să țină locul lui To
doran. La capătul unei 
curse spectaculoase. Ma
rincu centrase oferind lui 
Cornea, centru înaintaș, 
posibilitatea să înscrie cu 
ușurință.

De.atunci. Marineu înce
puse să țină uneori locul

lui Todoran. Admirația lui 
pentru meșter era însă a- 
ceeași...

★
Un fluierat și meciul se 

sfîrși. îndreptîndu-se spre 
cabină, Todoran se gîndea 
la întâmplările din ulti
mul timp. Ajuns în ca. 
pînă își privi bocancii.

Oare ce vrea Ganea să.ml 
spună ? Ce zicea de bo
canci ? Mda. Azi am tras 
afară un penalti. Ca un în
cepător. Duminica trecută 
am scăpat două pase bune 
și am măi tras și un cor
ner pe după poartă. A- 
cum două săptămîni cam 
tot așa. N.ăm fost destul 
de „iute".

Deodată auzi voci. Raz. 
băteau de pe culoar. To
doran ascultă.

— Voi să mă lăsați în 
pace ! Și să vă fie rușine 
că vorbiți așa ’.

Directorul îl pofti în 
mașină.

— La crîșmă sau acasă? 
întrebă el în glumă, ști
ind că Todoran va cere, 
ca de obicei, să fie dus 
acasă. Spre surprinderea 
directorului, Todoran voia 
să meargă la restauran
tul „Parcului".

— Te.ai stricat, bădie— 
glumi directorul.

— Mi-e tare sete. O bere 
și gata — murmură To
doran.

-Restaurantul era arhi. 
plin. Oamenii se întorse
seră de la meci. Văzîn. 
du.i pe Ganea și pe To
doran, le făcură loc. Ca 
din pămînt, se ivi și o 
masă liberă. Se vorbea 
cu glas tare. Todoran își 
auzea uneori numele.

„I-am dezamăgit din 
nou" — își spuse Todoran. 
Și.acum, de bună seamă,

MEȘTERUL...
- POVESTIRE DE SEVER NORAN -

„Asta-i glasul lui Ma
rincu" iși spuse Todoran.

— Da’ nu mai merge I
— Așa-i! aprobară ci

te va glasuri.
— Daca nu-i spune Ga. 

nea. o să.i spună altei, 
nevâ...

— Cum puteți să vorbiți 
așa de dînsul ?

’Marincu tăcu deodată și 
glasurile celorlalți amu
țiseră și ele.

Cîteva clipe mai târziu, 
Todoicn auzi o bătaie în 
ușă. Era șoferul directo, 
rului. Ganea îl aștepta în 
mașină.

Todoran ieși trecînd pe 
lîngă grupul de pe culoar.

— Erai aici, nea Todo- 
rane ? — întrebă Marin, 
cu și obrajii i se îmbu
jorară.

Todoran îl privi în fugă, 
absent, dar nu spuse ni
mic. Se gîndea la Ga
nea. Ce voia să-i spună? 
„Oare nu cumva... în le, 
gătură cu ultimele me
ciuri ? Dacă îmi cere 
să... ?“

directorul o să-mi vorbeas
că de interesele fabricii, 
de prietenia noastră și-a- 
poi... apoi... o să mă pof. 
tească să trec pe... tușă... 
ori să fiu... antrenor. Nu. 
mai că eu nu vreau. Mi.e 
drag să joc și-s încă în 
putere. Am treizeci și doi 
de ani neîmpliniți. Nu 1 
Nu primesc

— C ? voiai... să.mi spui? 
întrebă el, ațintindu-și pri
virea în ochii lui Ganea.

Ganea iși feri capul în
tr.o parte, apoi și.l lăsă 
în jos.

— Mi.e teamă să nu te 
superi pe mine. Știi... eu... 
totdeauna am fost pentru 
tine ca un. adevărat prie. 
ten.

„Deci asta-i ! Vor să mă 
scoată pe tușă", gîndi ful
gerător Todoran.

— Tu știi — urmă Ga
nea — că eu, eu îți sînt 
aproape ea un frate. Te-am 
apreciat totdeauna. Și toc
mai de aceea... n.aș vrea 
să.mi iei în nume de rău 
că îți fac o propunere....

„Deci... am ghicit !" —
își spuse Todoran, simțind 
o durere de nedescris să. 
getîndu.i gîndurile. „O 
să-mi propună să plec din 
echipă..."

— Eu... vezi tu... — di. 
rectorul era tot mai în
curcat. Eu am o soră... Ai 
văzut-o cîndva la mine în 
casă, cînd a venit din 
Reghin. Știu că ți-a plă. 
cut. Ea, vezi tu...

Todoran deschise ochii 
mari și.l privi năuc. To. 
tul i se învălmășea în 
minte. Avea impresia că 
visează.

— Așadară, asta voiai 
să.ml spui ! ? — reuși el 
în sfîrșit să îngăime, re- 
venindu.și.

— Te rog să nu te superi 
pe mine. Să vezi. Eu...

Todoran abia dacă-1 mai 
auzea. Deci se înșelase. 
Vru să spună tot ceea ce 
îl frămîntase pînă atunci, 
dar își pierdea șirul gîn- 
durilor. La a treia masă 
de ei îl zărise pe Marincu. 
Era înconjurat de prietenii 
cu care.l văzuse pe culoa
rul cabinelor, la stadion. 
Ce căuta Marincu în res. 
taurant ? Ce.l apucase ?

Deodată îl zări pe Nicu. 
lae Pavica, un om între 
două vîrste. Ca de obicei, 
Pavica era amețit. Se ridi
case cu paharul în mină, 
pornise spre Todoran dar 
se oprise nehotărît.

— Trăiască echipa noas
tră ! Ura ! strigă el cu 
glas răgușit, de chefliu. 
Cei din încăpere aplauda
ră. vălmășindu-și vocile.

— Să trăiască cel mai 
bun jucător al nostru 1

Todoran tresări. Pavica 
privise spre el, dar se în
dreptase cu paharul în 
mînă spre Marincu. Se 
făcu o liniște de mormînt. 
Speriat parcă de gestul lui, 
Pavica se opri, nehotărît.

— Noa, ce îi ? Am zis 
ceva rău ? întrebă el cu 
glas nesigur.

Oehii i se deschiseseră 
mari, zărindu.l pe Todo
ran care încet, dar hotărît 
se ridicase de la masă și 
venea spre el. Todoran era 
înalt, bine făcut, cu ume
rii lăți. Pavica clipea des, 
speriat.

— Ce ?... A... 
rău ? întrebă i 
se și dindu.se

Todoran se < 
puse mina pe __  __
coșaț, Pavica privea în jur 
cerînd parcă ajutor...

— Eu... eu... n.am vrut 
să zic... îngăimă el.

— N-ai vrut să zici, da’ ai 
zis ! Și ai zis un adevăr, 
bade Pavica. Da, adevărul
— spuse răspicat Todoran.

Pavica înghițea repede, 
simțind că se îneacă. Se 
clătina amețit, ca și cînd 
l-ar fi lovit o pală rece 
de vînt. Todoran îl mai 
privi o dată, zîmbi, apoi în. 
toreîndu-se, porni spre ma
sa iui Marincu. Ajuns lîngă 
acesta, îi vîrî degetele prin 
părul lui blond, mătăsos.

— Și tu... tu ce cauți prin 
crîșme. ha ? Așa te.am în. 
vățat eu ? Să știi de la 
mine că dacă ai ajuns unde 
ești, apoi asta.i și pentru 
că ai ocolit crîșma. Ia.ți 
lucrurile și hai ! Și să șt’i 
de la mine : dacă vrei să 
fii totdeauna cel mai bun...

— Da’ nu-s eu cel mai 
bun, nea Todorane — se 
bîlbîi Marincu.

— Tu să nu te contrezi 
cu mine, auzi ? — spuse 
tare și răspicat Todoran.

— Dar eu... eu nu sînt...
— îngăimă Marincu privin- 
du.și admirativ meșterul.

Liniștea era desăvîrșită. 
Parcă în întreaga sală erau

. am zis ceva 
el bîlbîindu- 
înapoi.
apropie și.l 
umăr. Intri.

Parcă în întreaga 
doar ei doi.

— Asta știu eu 
decît toți ce ești 
Todoran blajin, _ ____
cel mai firesc. Iar de azi 
înainte află că tu ești ex
trema dreapta a echipei. 
De acum înainte, eu te voi 
înlocui pe tine, nu tu pe 
mine. ” 
dac-o.................
Da’n crîșnjă să 
calci, 
cum hai !
varăși 1

După ieșirea lor. liniștea 
mai dură cîteva clipe. In 
timpul acesta Todoran mer
gea alături de Marincu, de 
elevul său, și simțea o mul. 
țumire fără margini. Era 
fericit, deși nici el nu-și 
putea explica limpede mo
tivul...

mai bine
— spuse 
pe tonul

Eu o să joc numai 
fi nevoie. înțeles ?

_1 nu mai 
auzitu-m-ai ! Și-a- 

Ziua bună, to.

GICA MORUZI,
HOI.
ULTIMA DATA 
București campionatul țării
la fotbal Sînteți în to
tală necunoștință de cau
ză punîndu-ne astfel în
trebarea. Corect era : cînd 
o să-1 cîștige prima oară ? 
Este ceea ce se întreabă 
și suporterii Rapidului și 
sînt amînați cu răspunsul 
din an în an j 2. Arbitrul 
așteaptă 15—20 de minute 
prezentarea unei echipe de 
fotbal, după care consem
nează neprezentarea aces
teia. Se poate întîmpla, 
însă, ca întîrzierea să nu 
fie din vina echipei res
pective, ci să fi survenit 
din motive de forță ma
joră, în care 
da rejucarea

caz se poate 
meciului.

IION POSTAȘI)
Desene deNEAGU RADULESCU

Record baschetbaliste
Zece 

giului 
S.U.A. au susținut recent 
un meci de baschet care 
a avut o durată de... 12 
ore. Ei pretind că în felul 
acesta au doborit „recor
der de 10 ore și 8 mi
nute definut pînă acum 
de studenții colegiului 
Otterbein din statul Ohio. 
Scorul final a fost 788—■ 
666!

Potrivit „regulamentu
lui" acestui meci nici un 
jucător nu a fost înlocuit, 
la fiecare oră a existat o 
pauză de 2 minute, iar la 
„repriză" o pauză de 15 
minute. Cele ma-i multe 
puncte — 210 — au fost 
înscrise de jucătorul 
Dick Wolfe. După ce par
tida s-a terminat, toți ju
cătorii, arbitrii, scorerul 
și ceilalți oficiali au dor
mit în vestiare frînți de 
oboseală.

st ud en ti ai cole- 
W heeling din

dindu.se


C.S.M. CLUJ A CUCERIT „CUPA
LA TENIS DE MASĂ

CAMPIONILOR EUROPENI 
MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI (F)
ÎN SEMIFINALELE „C.C.E. LA VOLEI

LEIPZIC, 26 (prin telefon). Finala 
„Cupei campionilor europeni" la tenis 
Se masă masculin a opus astă-seară 
la Leipzig echipele campioane ale R.D. 
(Germane, S.C. Leipzig, și R.P. Romi
ne, C.S.M. Cluj. După un meci spec
taculos, desfășurat în permanență în 
nota de superioritate a sportivilor ro
mîni, victoria a revenit, cu concluden
tul scor de 5—0, formației clujene, care ponenții ei au dat randament corespun-

Primele Întreceri internaționale amicale de ciclism
CONSTANȚA 26 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Joi și vineri s-au 
desfășurat pe șoselele din împrejuri
mile orașului Constanța primele între
ceri cicliste internaționale amicale ale 
anului. Ele au avut scopul să verifice 
gradul de pregătire la care au ajuns 
ioturile de cicliști din R. P. Romînă, 
R. S. Cehoslovacă și R. P. Bulgaria, 
care se antrenează în vederea parti
cipării la marile întreceri de șosea din 
acest sezon.

Joi, pe o vreme rece și umedă, ci
cliștii s-au întrecut de-a lungul a 130 
km pe șoseaua Constanța — Tulcea. 
Condițiile atmosferice amintite (la 
care s-a adăugat vîntul lateral) și 
numeroasele urcușuri (șoseaua a tra
versat o parte din Munții Măcinului) 
au constituit pentru alergători un exa
men multilateral al pregătirii. Re
marcăm cu satisfacție că acest exa
men l-au trecut cu bine în primul 
rînd rutierii noștri. Ei au impus din 
plecare un ritm susținut de rulaj 
(partenerii lor stăteau în expectativă) 
au forțat pe urcuș (îndeosebi C. Du
mitrescu și 1. Ardeleanu) și au men
ținut un tempo ridicat de peste 39 km pe 
oră, destul de bun pentru luna mar
tie. Aprecieri favorabile merită, de 
asemenea, G. Moiceanu, W. Ziegler și 
1. Braharu. Din celelalte loturi am 
reținut comportarea lui Jan Smolik, 
Jaroslav Kvapil. Dolezel (R.S.C.) și 
Bobekov (R.P.B.).

Iată un scurt film al cursei. La km 
23 de la start se desprind, pe un 
urcuș, C. Dumitrescu și I. Ardelea
nu dar Neicev aduce plutonuț. în con
tinuare. cicliștii romîni măresc ritmul 
la 45 km la oră și din grupul masiv 
rămîn Petcov, Pichel, Zanoni, Neicev, 
Neagoe etc. Se formează astfel două 
plutoane, care de-a lungul a 23 km 
ne fac să asistăm la o interesantă 
cursă de urmărire. încheiată cu jon
cțiunea lor în comuna Baia. Cînd în
cepe urcușul spre Munții Măcinului 
nu mai pot _ face față Radev, Koțev, 
Neagoe, Kirilov și Moldoveana. La 
km 65 (borna km 80) este punctul de 
întoarcere. Spre Constanța remarcăm 
acțiunile cicliștilor noștri (Dumitrescu, 
Ardeleanu, Moiceanu etc.) datorită 
cărora, la km 79, în primul grup mai 
rămîn 11 rutieri, care își vor disputa 
șt sprintul final. învingător J. Kvapil, 
'(R.S.C.) cronometrat cu 3h20:18, ur
mat la 2 sec. de G. Moiceanu și la 
4 sec. de J. Smolik (R.S.C.), J. Hava 
'(R.S.C.), Bobekov (R.P.B.), Ziegler, 
Ardeleanu, Dolejel (R.S.C.), Braharu, 
Volf (R.S.C.) și Dumitrescu. La 8:42 
a sosit un pluton în care se afla și 
i. Stoica iar la 11 :07 restul cicliștilor.

Vineri dimineața s-a desfășurat, 
între bornele kilometrice 6—21 și retur 
de pe șoseaua Constanța — Negru 
Vodă, cursa contra timp individual. 
Au luat startul, din minut în minut, 
32 de cicliști, în partea a doua a în- 

astfel a cucerit a patra ediție a „Cupei 
campionilor europeni* *.

ză prin Vohs. Partida era jucată ! Pînă 
la sfîrșit au mai înscris Kluge și Grin
țescu. In urma acestui rezultat, Dyna
mo Magdeburg a totalizat 5 puncte și 
s-a calficat pentru turneul final.

★
Tn ultima întîlnire a turneului, Di

namo București a fast învinsă de 
N.C.A.C. Moscova cu 4—1 (3-0, 0-1, 
0-0, 1-0). Primele trei goluri — dintre 
care două parabile — au fost înscrise 
din tot atîtea greșeli ale apărării echi
pei noastre de către Dolgușin, Mar- 
karov și Osipov. Din repriza seecundă 
s-a jucat numai la poarta echipei so
vietice, dar Grințescu, Kroner, Novac 
și Mărcuiescu au ratat ocazii clare, 
trăgind in bară sau alături de poartă. 
Mai mult chiar, în repriza a IlI-a 
Grințescu și Blajec au ratat cîte o 
lovitură de la 4 metri 1 Poloiștii de la 
N.C.A.C. s-au apărat cu dîrzenie și 
au faultat des (la fiecare aproape 
10 secunde), dar nu au fost eliminați 
decît „perechi" cu jucătorii romîni. Au 
mai înscris Fleșeriu și Kopeikin. Me
ciul a fost condus de arbitrul Sturm 
(R. D. Germană).

După comportarea avută în cadrul 
turneului preliminar de la Eskilstuna, 
așteptam ca dinamoviștii bucureșteni 
să evolueze și mai bine în meciurile 
de la Magdeburg. Comportarea lor a 
fost însă departe de a satisface. Tn me
ciurile „cheie" ei nu s-au mobilizat 
suficient, au dovedit o exagerată ner
vozitate și au ratat calificarea în fina
la competiției.

ADRIAN VASILIU

Finala de la Leipzig a avut loc în 
sala de sport a clubului Einheit, în 
fața unui public numeros, care a a- 
plaudat cu căldură disputele oferite de 
jucătorii celor două echipe. Victoria 
categorică realizată de echipa romînă 
își are explicația în aceea că toți com- 

trecerii a plouat. C. Dumitrescu și-a 
întrecut categoric adversarii. El a luat 
startul la un minut după Jan Smolik, 
pe care l-a prins după 8 km. Smolik 
a continuat cursa în... plasa Iul Du
mitrescu și a fost eliminat.

CLASAMENTUL! 1. C. Dumitrescu 
44:05 ( 30 km) ; 2. I. Ardeleanu 45 08; 
3. Bobekov (R.P.B.) 46:05 ; 4. Kvapil 
(R.S.C.) 46:15; 5. Laczo (R.S.C.) 
46:12; ...13. W. Ziegler 47:10; 14. I. 
Stoica 47:15; ...20. G. Moiceanu 47:20; 
21. I. Braharu 47:51 ; 22. Gh Moldo- 
veanu 48:02; ...26 L. Zanoni 48:39; 
28. Gh. Neagoe 49:07 ; ...30 Fr. Gera 
49:27.

N. HRISTACHE

Dinamo București a ratat calificarea 
pentru finala „C.C.E.“ la polo

MAGDEBURG, 26 (prin telex, de la 
trimisul nostru special). întrecerile tur
neului semifinal al „Cupei campionilor 
europeni" la polo pe apă au fost re
luate joi seara, cu partida dintre Dina
mo București și Dynamo Magdeburg. 
La capătul unui meci de slabă factură 
tehnică, în care echipa noastră a evo
luat sub așteptări, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 6—4 (0—0, 2—0, 
2—3, 2—1). Meciul a fost condus de 
arbitrul sovietic E. Semionov.

La început, echipa bucureșteană a ac
ționat timid, fără vlagă, permițînd ad
versarilor să aibă inițiativa. Primele 
cinci minute s-au încheiat fără să se 
fi petrecut ceva deosebit. La reluare, o 
neatenție în apărarea formației noastre 
a permis lu Vohs să deschidă scorul : 
1—0. încurajată de public, formația din 
Magdeburg atacă puternic și Betzold 
mărește avantajul echipei sale : 2—0. 
La acest scor, bucureștenii, deși se 
aflau în superioritate numerică, nu au 
putut reduce din handicap, șuturile lui 
Grințescu, Kroner și Novac nimerind 
bara sau brațele portarului. Mai mult 
chiar, după ce se scurseseră cîteva se
cunde din repriza a treia, același Bet
zold a înscris din apropiere : 3—0. De 
abia din acest moment dinamoviștii 
bucureșteni încep să-și pună în va
loare calitățile, atacînd dezlănțuit. în 
numai patru minute au marcat pe rînd 
7,ahan, Vohs (gazdele se aflau în su
perioritate numerică), Grințescu și Kro
ner, astfel că înaintea ultimei reprize 
Dynamo Magdeburg mai avea un sin
gur gol avantaj : 4—3. Se părea că ju
cătorii noștri au găsit, în sfîrșit, „cheia" 
apărării adverse, mai ales că la începu
tul ultimei reprize ei s-au aflat per
manent la poarta lui Fehn. Dar la o 
acțiune ofensivă, Vohs comite un „îm
pins" evident, iar arbitrul îl elimină 
pe... Kroner. Avînd din nou un om în 
plus, Dynamo Magdeburg concretizea- 

zător. Giuigiucă și Cobîrzan au fost 
buni în atac, au jucat combinativ și 
au contraatacat cu succes ori de cîte 
ori situația tactică a impus-o. Negu- 
lescu, deși ceva mai reținut decît de 
obicei, în cursul meciurilor și-a găsit 
și el cadența, realizînd victorii în fața 
adversarilor întîlniți.

Primul meci i-a adus în fața mesei 
de joc pe Negulescu și Viebig. în 
seturile I și II lupta a fost echilibrată, 
dar Negulescu s-a impus în al III-lea 
set. Scor: 2—1 (19, —20, 9). Giurgiucă
1- a întîlnit apoi pe Pomack, campion 
de juniori al R.D.G., un jucător foarte 
ofensiv și cu frumoase perspective. 
Sportivul romîn a cîștigat clar cu 2—0 
(11, 15). „Meciul cheie", care a decis 
în mare măsură soarta întîlnirii, a fost 
cel dintre Cobîrzan și Lemke. In ciuda 
valorii incontestabile a adversarului, 
Cobîrzan și-a impus jocul cîștigînd cu
2— 0 (19, 18). In al IV-lea meci Giur
giucă l-a învins cu 2—0 (18, 9) pe 
Viebig, iar partida Negulescu—Lemke 
a încheiat finala „C.G.E." Negulescu 
a cîștigat cu 2—1 (—14, 14, 15).

Echipa C.S.M. Cluj cîștigă astfel pen
tru a treia oară „Cupa campionilor eu
ropeni".

Fotbaliștii naționalei turce in

Joi seara, la Budapesta, într-un meci 
retur contînd pentru „Cupa campioni
lor europeni" la volei (feminin) echipa 
Dinamo București a învins cu scorul 
de 3—2 (15—^6; 15—11; 12—15;

„C.C. E.“ la handbal masculin

Dinamo București se pregătește pentru finală
Spectatorii meciurilor de baschet de 

joi seară din sala Floreasca au avut 
prilejul să urmărească, în continuare, 
un interesant joc internațional amical 
de handbal : Dinamo București-T.U.S. 
Wellinghofen, campioana R.F.G. la 
handbal în 11 și pe locul doi la hand
bal în 7. Întîlnirea aceasta — cu -ca
racter de antrenament — a fost solici
tată de oaspeți, aflați în trecere prin 
țara noastră spre Ungaria și Austria, 
în cadrul unui turneu turistic care a 
atins pînă acum Elveția, Italia, Grecia 
și Turcia. Prilejul a fost folosit de Di
namo pentru o verificare a lotului cu 
nouă zile înainte de finala „Cupei cam
pionilor europeni". Meciul și-a atins 
scopul, deoarece echipa oaspete s-a do-

$TlRI*RniLIATE*$nRI
TURNEUL DE SAH DE LA 

MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES (prin telex de la 
agenția Associated Press). — Tn 
turneul international de șah de la Mar 
del Plata (Argentina), la care parti
cipă și campionul Rominiei, Florin 
Gheorghiu, s-au jucat pînă acum patru 
runde. Gheorghiu a făcut 3 remize — 
printre care la marii maeștri Paul 
Benko (S.U.A.) și H. Pilnik (Chile) 
— și a suferit o infrîngere, in fața 
fruntașului clasamentului, marele ma
estru argentinian Miguel Najdorf. 
Acesta a cîștigat toate partidele sus
ținute pînă acum și se află pe primul 
loc cu 4 puncte. Urmează: Stein 
(U.R.S.S.) 3 p., Auerbach (U.R.S.S.) 
2'/2 (1) P-. Pilnik (Chile), Bolbochan 
și Panno (amîndoi Argentina) 2'/2 p.. 
Benko (S.U.A.) 2 (1) p. Florin
Gheorghiu se află momentan într-un 
pluton de jucători cu ll/3 p.
TURNEUL INTERNATIONAL DE SAH 

DE LA BELGRAD
înaintea disputării partidelor din ul

tima rundă și a unor partide amînate 
sau întrerupte, în clasamentul turneului 
internațional feminin de șah de la Bel
grad conduce Bilek cu 9 puncte (1), 
urmată de Liliak 7.5 puncte. Șahista 
romîncă Elisabeta Polihroniade are 6 
puncte și 4 partide întrerupte. Poli
hroniade a făcut remiză cu Liliak și a 
învins-o cu negrele pe olandeza Fanny 
Hemskerk. Cealaltă jucătoare a noas
tră, Margareta Teodorescu, a remizat 
cu LazarevicI și totalizează 6 puncte.

• Atletul negru Tommy Smith, ne
cunoscut pînă acum în cercurile spor
tive americane, a egalat la San Jose 
recordul mondial la 220 yarzi (în linie 
dreaptă) cu timpul de 20 de secunde. 
NOII CAMPIONI DE BOX Ai U.R.S.S.

La Palatul sporturilor din Moscova 
au luat sfîrșit campionatele unionale 

10—15; 15—6) echipa Ujpesti Dozsa 
Budapesta. învingătoare și în primul 
meci (3—0) voleibalistele romînce s-au 
calificat pentru semifinale.

vedit un adversar bine pus la punct 
fizic și tehnic, care a solicitat foarte 
mult pe dinamoviști. Aceștia, conduși 
pînă în min. 19, s-au impus finalmente 
printr-o pregătire tactică mai bună și 
prin forța lor de șut, obținînd victoria 
cu 18—11 (10—5), fără să atingă însă 
în joc randamentul obișnuit. Cele 29 
de goluri au fost marcate de : Ivănescu 
5, Nica 4, Moser 3, Hnat 3, M. Cos- 
tache 7 2 și Popescu, respectiv Sturn 
4, H. F. Hue 3, Wendel 2, Hattig și 
Miiller. Evoluția scorului : 1—0, 1—1, 
1—2, 2—2... 2—4... 4—4, 4—5, 5—5... 
13—5, 13—6... 15—6... 15—8, 16—8, 
16—9, 17—9, 17—10, 18—10,, LJ—11. 
A arbitrat bine P. Cîrligeanu.

de box pe anul 1965. Titlurile de cam
pioni au fost cucerite de următorii 
sportivi (în ordinea celor zece cate
gorii) : Stanislav Sorokin, Oleg Grigo
riev, Stanislav Stepașkin, Boris Nikano- 
rov, Evgheni Frolov, Stanislav Kirsa
nov, Viktor Agheev, Valeri Popencen- 
ko, Dan Pozdniak și Alexandr Izosimov. 
Boxerul Oleg Grigoriev cîștigă pentru a 
5-a oară titlul la categoria cocoș. în 
mare formă a fost și Valeri Popen- 
cenko, campionul olimpic la „mijlocie", 
care l-a învins pe adversarul său din 
finală (Ianis Rovici) prin k.o. tehnic 
în prima repriză.

• Cel de-al doilea meci internațio
nal de handbal dintre echipele mascu
line ale Spaniei și Danemarcei, dispu
tat la Barcelona, s-a terminat cu scorul 
de 15—14 în favoarea echipei gazdă.

• Atletul francez Jean Fayolle a 
cîștigat în mod surprinzător (la foto
grafie) crosul internațional de la Os
tende, înaintea englezului Mal Batty. 
Amîndoi au fost cronometrați pe distan
ța de 12 km cu timpul de 36:48.0.

ACTIVITATEA FOTBALISTICA
Jucătorii din lotul reprezentativei R.S. 

Cehoslovace se pregătesc în prezent în 
echipele lor de club și participă cu re
gularitate la meciurile de campionat. 
Pînă la 18 aprilie, campionatul se desfă
șoară normal, după care, jucătorii vor 
fi cantonați într-o localitate de , lingă 
Bratislava. Din cauza timpului nefavo
rabil, campionatul a fost amînat și el 
a fost reluat abia duminică: Slovan Bra
tislava a terminat la egalitate (0—0) cu 
Sparta (fostă Sokolovo), iar Tatranska 
Teplice a învins cu 5—0 pe Ostrokovice. 
Situația primelor clasate:

Sparta 15 10 5 0 38:13 ’.5
Dukla Praga 15 7 5 3 24:10 10
Tatran presov 15 9 1 5 21:13 19
Slovnaft 15 6 5 4 15:14 17

Meciuri amicale: La Nicosia: e;ocu— 
Liban 2—0, La Salzburg: Austria 'B— 
Franța B 0—2. Cupa Rappan: Polonia 
Bytom—S.C. Karl Marx Stadt 4—1 (în 
primul joc 0—2) sferturi de finală.

Scrisoare din Istanbul

plină pregătire

Selecționata Turciei în recentul meci de verificare cu Levski Sofia (de la 
stingă la dreapta): în rîndul de sus — Birol, Haluk, Fevzi, Șeref, Sahahattin, 

Metin ; în rîndul de jos — Numan, Aytekin, Aii, Siikru, Yilmaz.

După cum se știe, la 2 mai repre
zentativele de fotbal ale Rominiei și 
Turciei se întîlnesc în cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial 1966. Gu 
două săptămîni mai devreme, naționala 
turcă va susține al doilea său joc din 
competiție, înfruntînd selecționata Por
tugaliei (în tur : 5—1 pentru Portuga. 
lia).

Pregătirile fotbaliștilor care intră în 
vederile selecționerilor turci au început 
încă din primele zile ale lui martie. 
Conform programului stabilit de direc
torul tehnic al reprezentativei, antreno
rul italian Sandro Puppo, selecționabilii 
se reunesc în fiecare marți dimineața 
în incinta unui hotel situat pe malul 
Bosforului. Marțea este zi de predare 
și ei ascultă referatele prezentate de 
Sandro Puppo și de antrenorul federal 
Cihat Arman. (De reținut că acesta 
este fostul portar al naționalei turce și 
al echipei Fenerbahce, unul din cei 
mai buni jucători pe care i-a cunos
cut fotbalul nostru). A doua zi, miercu
rea, selecționabilii joacă un meci de 
antrenament. Primuî din seria acestor 
jocuri a avut loc la 3 martie, adver
sară fiindu-le echipa tineretului din 

Izmir. Destul de surprinzător, echipa 
din Izmjr a cîștigat meciul cu scorul 
de 2—1 I Selecționabilii au însă scuza 
că nu jucau cu formația completă.

Al doilea meci de antrenament, în 
săptămîna următoare, a avut loc la 10 
martie, la lumina reflectoarelor sta
dionului Mithatpașa. Intîlnind echipa 
bulgară Levski, selecționabilii turci au 
cîștigat cu 2—1. Antrenorul Puppo a 
avut două formule de echipă, folosin- 
du-le pentru fiecare repriză. Au intrat 
pe teren : Aii (Fenerbahce) — Numan 
(Altay, Izmir), Siikru (Fenerbahce) — 
$eref (Fenerbahce), Sahahattin (Gozte- 
pe, Izmir), Aytekin (Altay, Izmir) — 
Yilmaz (Galatasaray), Birol (Fenerbah
ce), Metin (Galatasaray), Fevzi (Gozte- 
pe, Izmir), Haluk (Istanbulspor). După 
pauză, tricourile naționalei au fost îm
brăcate de următorii : Nihat (Beykoz)- 
Numan, Ismail (Fenerbahce) — Șeref, 
Sahahattin, Aytekin — Yașar (PTT, 
Ankara), Tarik (Galatasaray), Yusuf 
(Beșiktaș), Fevzi, Haluk.

în acest joc, fotbaliștii turci au mar
cat primul gol prin Haluk. La sfîrșitul 
reprizei, Levski egalează dar... tot prin- 
tr-un jucător turc. Stoperul Sahahattin 

deviază o minge în propria poartă. 
Golul victoriei cade tocmai în minutul 
85 cînd, la o greșeală a portarului bul
gar, Fevzi marchează : 2—1.

Porțile echipei reprezentative sînt 
deschise pentru toți jucătorii — afirmă 
Sandro Puppo. El invită la antrena
ment pe toți fotbaliștii divizionari care 
dovedesc o formă bună. Și invers, se
lecționabilii care nu dau satisfacție sînt 
scoși din lot.

Actualmente, o importantă problemă 
legată de pregătirile naționalei turce 
este aceea a jucătorilor care își fac ser
viciul militar. Autoritățile militare din 
Turcia nu permit acestor fotbaliști să 
joace nici în echipele de club și mei 
în echipa națională. Iată de ce, pentru 
moment, jucători ca Talat, Ugur (am
bii de la Galatasarav), Ogun (Fener
bahce) și Nevzat (Goztepe), care și-ar 
avea locul în echipa națională, nu pot 
fi utilizați. Dai federația turcă își mul
tiplică încercările de a obține permisii 
pentru ca acești jucători să fie inte
grați în lotul reprezentativ.

SAMIM VAR
Istanbul, martie 1965
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