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• Joi de pregătire
a lotului republican

Cluj și Brașov. Este primul 
concurs in aer liber al sezo- 
nului.

• Excursie la meciul
de rtiohi

Jrgan al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romină terenul Parcul 
la ora 16,00 —
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Miercuri, pe 
Copilului — de 
jucătorii selecționați in lotul 
republican vor susține un 
meci de pregătire șl verifi
care.

• Concurs de verificare

Pregătirea atleților interesează în primul rînd!
la tenis

m plat
Al. Tudorașcu (în dreapta) îl învinge pe Gh. Zamfirescu în finala 

cursei de 50
Foto : I. Mihăică
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ACTUALITATEA i
INTERNAȚIONALA t 

î

fie vreo 10—15 ani 
concursurile atletice 
acoperit au devenit 

foarte populare în tot 
multe țări ale Europei, ca să 
nu mai vorbim de cele din 
S.U.A. care se bucură de o 
veche tradiție. Astfel, s-a a- 
juns — în mod practic — 

ca astăzi să existe două se
zoane competițîonale 
distincte: unul în aer 
și altul în sală. Dată 
amploarea5 deosebită pe 
au luat-o 
teren 
c.u foarte multă insistență, 
forul atletic 
înceapă să omologheze, 
mod oficial, 
diate 
leases 
unice pentru construirea 
telor de lemn 
etc.

Concursurile 
prins „rădăcini 
noastră. De cum se 
mea 
în primăvară, atleții se 
nă sub acoperișul sălilor 
continuă activitatea. Este 
discuție un lucru foarte 
care explică în bună măsură 
progresul înregistrat de ei în 
ultimii ani.

Dar deși există o activitate 
de sală bine conturată, totuși

Să tot 
de cînd 
pe teren

mai

bine 
liber 
fiind 
cafe 

aceste întreceri pe 
acoperit se cere acum, 

ca 
internațional să 

în 
mon- 
stabi- 
reguîi 

pis- 
de zgură

recorduri 
și europene, să 
chiar anumite

sau

la noi nu se poate vorbi 
de existența unui sezon 
petițional de iarnă, așa 
este el în alte țâri. La 
activitatea de sală, 
sale de concursuri, 
zintă un scop în sine, ci este 
o componentă de bază a pro
gramului complex de pregăti
re pentru sezonul concursuri
lor în aer 
diții pe 
mai stă performanța”, 
gătirea, 
condiții 
tuși rezultatele nu pot fi 
glijate și nu se poate 
abstracție de ele în aprecierea 
unei competiții. Ele trebuie a- 
nalizate și mai serios atunci 
cînd este vorba de concursul 
republican al seniorilor. Apre- 

seamă 
de sarcinile etapei de pregă
tire care s-a încheiat (pregă
tirea fizică generală și spe
cială, și, în mai mică măsu
ră, pregătirea tehnică). In

(Continuare in pag. a 4-a)

încă • 
corii-
cum 
noi, 

cu zecile 
nu repre-

liber. Tn aceste 
primul plan 

ci 
rodarea atleților 
de concurs. Și

cierea trebuie să țină

de volei la Cluj

Miine începe in Capitală un 
concurs de verificare a com- 
ponenților loturilor republi
cane de seniori (băieți și fete), 
tineret și juniori. întrecerile 
vor avea loc pe terenurile 
Progresul. Participă jueăjori 
șl jucătoare din București,

Știința Cluj — Rapid
In vederea _ .

îl va susține echipa sa du
minică, la Cluj, clubul Rapid 
organizează o excursie cu 
trenul. Plecarea se va face 
sîmbătă seara iar înapoierea 
luni dimineață.

înscrierile se primesc la se
diul clubului pînă vineri 2.IV. 
ora 18. Pentru relații doritorii 
se pot adresa la telefonul 
17.01.40.

sportiv școlar, la rugbi
Mîine, ne r*adionnl Tineretu

lui (teren IV) — la ora 16,30, 
se va disputa, în cea de a 
III-a etapă a „Cupei Tinere- 
tului“, meciul dintre Știința 
IPGG și campioana republi
cană de juniori, Clubul spor
tiv școlar.

• Curs de antrenori a

meciului pe care la atletism
Zilele acestea are loc în Ca

pitală un curs de perfecțio
nare a antrenorilor de atle
tism, specialiști 
(lungime, triplu, 
Participă antrenori 
de educație fizică
palele centre atletice ale țării.

la sărituri 
Înălțime), 

și profesori 
din prlnci-

SPOR T I V A

con- 
nu 

pre
ia 

to
ne

face
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Dinamo București este noua campioană a larii la baschet masculii
• ÎNVINGÎND PE DINAMO CU 74—69, STEAUA A TERMINAT

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA A ÎNTRECUT Șl

Noua campioană a țării la bas
chet masculin este echipa Dina
mo București care acumulase 
punctele necesare cîști gării titlu
lui încă după primul meci al 
turneului final. Dinamoviștii cu
ceresc astfel pentru a cincea oară 
alternativ campionatul țării. Foș
tilor campioni, baschetbaliștilor 
de la Steaua, le-a rămas mul
țumirea de a cîștiga — neîn
vinși — primul loc în turneul 
final, primind astfel cupa ofe
rită de consiliul orășenesc UCFS 
București. Revelația turneului, 
Știința Timișoara, a ocupat în 
clasamentul general un merituos 
loc trei.

sală au 
în țara 
strică vre- 

și pînă se zvîntă pistele 
adu- „ 
și-și 
fără 
bun,

de 
și

Două dintre meciurile res. 
tante din etapa de la 21 mar. 
tie a campionatelor republi
cane de categorie A — seria i 
se joacă miine, miercuri 21 
martie. în cuplaj, la Cluj. A. 
ceste întîlniri sînt Știința Cluj 
— Steaua București (masculin) 
și C.S.M. Cluj — Metalul 
București (feminin).

Alte două restanțe urmează 
a se desfășura joi 1 aprilie, 
una la Sibiu : C.S.M.—Parti
zanul roșu Brașov (feminin), 
iar cealaltă la Baia Mare : 
Minerul, — Știința Timișoara 
(masculin).

★
Pe „linia" spectaculoaselor 

partide ale turneului final, der
biul Dinamo București — Steaua 
a ținut încordată atenția publi
cului din prima pînă în ultima 
secundă. Baschetbaliștii ambelor 
echipe au aruncat în luptă toa
tă capacitatea lor, creînd faze 
deosebit de frumoase, multe din 
ele aplaudate la „scenă des
chisă". Intercepțiile, contraatacu
rile, aruncările precise de la dis
tanță și de la semidistanță au 
caracterizat această întîlnire care 
a încheiat campionatul. Palpitan
ta evoluție a scorului a contri
buit și ea la succesul întrecerii. 
Echipele au mers „cap la cap" 
și doar în final Steaua a luat un 
avans de 4—5 puncte care a stat 
însă în permanență sub semnul

Ultima repetiție înaintea „mondialelor" 
de tineret la scrimă

O secție de turism fruntașă
Secția de turism a asociației 

sportive „13 Decembrie" din 
Sibiu se numără printre secțiile 
sportive fruntașe ale orașului 
nostru. La acțiunile inițiate în 
ultimul timp, au participat 
peste 1 100 de tineri și tinere 
din întreprindere.

Pentru ca activitatea pe anul 
în curs să se desfășoare și mai 
bine, comisia de turism și-a

propus în planul de muncă or
ganizarea de excursii pe itine
rare mai lungi.

Paralel cu acestea, secția de 
turism își va mări și numărul 
de membri cu prilejul organi
zării a trei concursuri de orien
tare turistică de gradul II.

GH. TOPÎRCEANU 
coresp.

Luna aprilie este marcată de 
un eveniment deosebit 
serimeri: campionatele
diaile pentru tineret de la Rot
terdam. în întîmpinarea acestei 
competiții, trăgători din peste 
30 de țări se pregătesc 
atenția.

Pentru tinerii noștri 
concursul internațional 
începe joi, în Capitală, 
stitui o ultimă „repetiție". Este 
vorba de un triunghiular, la 
toate probele, la care vor fi pre- 
zenți, alături de reprezentanții 
țării noastre, selecționatele de 
tineret ale Poloniei și Ungariei.

In centrul atenției vor sta în
trecerile de floretă. Sînț probele

penitru
mon-

ou toată

sor i me r i, 
care va 
va con-

în care aspirăm, în mod îndrep
tățit, la un loc printre fruntașii 
apropiatelor „mondiale". Va îi 
interesant de urmărit felul cum 
vor evolua floretistele noastre, 
mai ales Ileana Drîmbă, Ecate- 
rina Iencic, Marina Stanca și 
Suzana Tasi în asalturile ou 
speranțele Ungariei, Maria Gu- 
lacs și Katalin Marossi. Aștep
tăm, de asemenea, de la Horetiști 
(Mihai Țiu, Paul 'Filip și Ștefan 
Weissbock) comportări frumoase, 
care să ofere antrenorilor posi
bilitatea de a alcătui cea mai 
bună garnitură pentru . Rotter
dam.

Triunghiularul Rominia — Po
lonia — Ungaria va avea loc în 
sala Dinamo.

incertitudinii. Victoria a revenit 
totuși echipei Steaua, ai cărei 
jucători au fost mai siguri și mai 
agresivi. Scorul de 74—69 (36— 
38) a fost realizat de: NEDEF 
14, NICULESCU 8, BARĂU 
27, Cîmpeanu 4, Gheorghe 2, 
Dimanoea 5, Dicai 4, Novacek 
10 pentru Steaua; SPIRIDON 
20, ALBU 14, GIURGIU 17, 
Kiss 6, Visner 6, Cernea 6 pen
tru Dinamo. Prin promptitudinea 
cu care au arbitrat, G. Chiraleu 
și V. Kadar au contribuit la suc
cesul meciului.

Știința Timișoara și-a înche
iat participarea la turneul final 
cu un joc excelent, aplaudat în
delung de public, care a făcut 
o adevărată demonstrație de 
simpatie baschetbaliștilor timișo
reni. Aceștia au impresionat mai 
mult ca în oricare altă partidă 
a turneului prin simplitatea, si
guranța și eficacitatea acțiuni
lor, ceea ce le-a adus o meri
tată victorie în fața Rapidului 
cu scorul de 86—72 (41—41). 
In general partida a oferit un 
spectacol plăcut, la realizarea 
căruia o serioasă contribuție a 
avut și formația feroviară. Ca 
evoluție, scorul a fost apropiat, 
dar în final studenții s-au do
vedit mai calmi și mai preciși.

In deschiderea reuniunii de 
ieri, Dinamo Oradea a făcut 
primul meci acceptabil din a- 
cest turneu final, dar și așa nu 
a putut trece de Știința Bucu
rești, care a avut o comportare 
superioară și a câștigat cu 74—71 
(33—31).

Clasamentul oampionatului re
publican: 1. DINAMO BUCU
REȘTI 49 p; 2. Steaua 48 p; 
3. Știința Timișoara 44 p; 4. 
Rapid București 41 p; 5. Știința 
București 40 p; 6. Dinamo Ora-

NEÎNVINSĂ TURNEUL FINAI 
PE RAPID

Giurgiu, component al echipei 
campioane Dinamo București,, 
aruneînd la coș intr-o poziția 
caracteristică.

Foto : A. Neagui

dea 39 p. Clasamentul turneului 
final: 1. STEAUA 10 p; 2. Știin— 
ța Timișoara 9 p; 3. Rapid 8 p$. 
4. Dinamo București 7 p; 5. Ști
ința București 6 p; 6. Dinam» 
Oradea 5.

D. STANCULESCU

Miine, pe stadionul „23 August*4

UN INTERESANT CUPLAJ 
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL

Foto: I. Mihăică
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Primăvara se face tot 
mai mult simțită. O dată 
cu ea începe mult aș
teptatul sezon al între
cerilor în aer liber.

: — Citiți în pag. 2—3 rai- 
| dul-anchetă „ÎN ÎNTÎM- 
| PINAREA SEZONULUI 

f ÎN AER LIBER".

S (în fotografie : atleții 
Ș dinomoviști la antrena- 
§ ment pe pistă).
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Miercuri, pe stadionul „23 
August", Selecționata categori
ei A va întîini formația Wie
ner, Sportklub, una din frun
tașele campionatului austriac.

W'.S.K. este cunoscută publi
cului romînesc din toamna a- 
nului 1959, cînd a fost adver
sara Petrolului în „Cupa cam
pionilor europeni". După cum 
se știe, primul meci s-a înche
iat cu un scor alb 0—0 la Vie- 
na, iar acasă, la Ploiești, Pe
trolul a fost învins cu 1—2. 
„Wiener Sportklub — ne spu
nea antrenorul Ilie Oană — 
este o echipă solidă, alcătuită 
din jucători bine cotați pe plan 
continental".

Din „unsprezecele" vienez fac 
parte Rudolf Szanwald, prezent 
de 28 de ori în poarta echipei 
naționale a Austriei, fundașul 
Hassenkopf (de 34 de ori in
ternațional A), stoperul Win- 
dish (11 A), mijlocașul Oslans- 
ky (17 A), înaintașii Hammerl 
(11 A), Hof (28 A), Knoll (20 

Ă). Din lotul anunțat mai fac 
parte jucătorii Keinrath, Ga
yer, Linhart, Hornmayer, Bog-

ner, Weiss, Wirtl, Filippowitz 
etc. Antrenorul echipei 
Kari Decker, pînă 
selecționer unâc al 
austriece.

Adăugind Ia toate 
o serie de rezultate 
te în ultima vreme 
(1-0 
4—3 
3—3 cu Vasas Gyor, 
Ferencva.ros, 3—2 cu

Belenenses.

est» 
de curînd 
naționalei

cu Real 
cu Dinamo

acestea și 
înregistra,- 

de W.S.K. 
Valadolid,

Zagreb.
1—O cu 

Ujpesti
Dozsa, 1—1 cu 
2—1 Eintracht, ca și recentul 
1—1 înregistrat la 
săptămîna trecută în compania 
formației M.T.K.). ne putem 
face o imagine asupra valorii 
acestei echipe, posesoarea unei 
cărți de vizită remarcabile.

Selecționata categoriei A va 
fi formată din următorul Iot 
de jucători: Haidu (Steaua), 
lonescu (Petrolul). Marcu (Ști
ința Cluj), Popa (Din. Buc), 
Hălmăgeanu (Petrolul), C. Dan 
(Rapid), Solomon (Grisul), 
Greavu (Rapid), Ghergbcli 
(Din. Buc.), lancu (Progresul),

Budapesta

(Continuare in pag. u o-a)
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ȘTIINTA BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN CAPITALA

învingătorul cursei la' clasa 500 cmc, brașoveanul Otto Ștefani (10), în duel 
cu Șerban lonescu (4), de la clubul Steaua

Foto : Șt. Fălcoveanu
timpilor a dat eîștig de cauză la numai 
două secunde lui O. Ștefani. In această 
cursă am mai remarcat evoluția lui 
E. Keresteș (Steaua) care în duelul său 
cu V. Sabo (Dinamo) a ieșit învingător 
la o diferență minimă. CLASAMENT : 
1. O. Ștefani ; 2. Gh. Ion; 3. E. Keres- 
teș ; 4. V. Sabo ; 5. Ai. lonescu (Steaua); 
6. FI. Ștefan (Loc. .Ploiești).

Sezonul competițional de motocros a 
fost inaugurat duminică la Cîmpina. Un 
public numeros, înșiruit de.a lungul tra. 
seului amenajat pe dealul Muscelului, a 
fost martorul unor dispute spectaculoase. 
Terenul greu, înmuiat de ploaie, a pus 
în fața sportivilor probleme greu de re 
zolvat.

Primul start s.a dat la clasa 125 cmc. 
Au participat și cîțiva tineri care și-au 
făcut, cu această ocazie, debutul. Dintre 
aceștia s.au evidențiat D. Matei și N. 
Dumitrache (Dinamo), P. Ciobănescu 
(Energia Cîmpina) și c. Posteinicu (Meta
lul), care au fost animatorii cursei. 
CLASAMENT : 1. D. Matei ; 2. D Duca 
(Steaua) ; 3. P. Ciobănescu ; 4. C. Postel- 
nicu; 5. Gh. Dumitru (Automobilul Bu. 
zău) ; G. C. Florea (Loc. Ploiești) Și la 
clasa 175 cmc din categoria începători 
au participat cîțiva tineri talentați : FI. 
Davidescu (Poiana Cîmpina), care a con 
dus autoritar și a cîștigat detașat, Tr. 
Moașa și Gh. Munteanu (St. roșu Bra. 
șov), I. Telegescu (Energ. Cimpina), Gh. 
Florescu și D. Nicu (Steaua). Ei au făcut 
multă risipă de energie și au reușit să 
imprime cursei o desfășurare palpitantă. 
CLASAMENT : 1. FI. Davidescu ; 2. Tr. 
Moașa ; 3. I. Telegescu ; 4. Gh. Muntea
nu ; 5. Gh. Florescu ; 6. D. Nicu.

Cursa de la clasa 250 cmc — dlspu. 
tată într-un ritm infernal — a scos 
în evidență buna pregătire a unui grup 
de tineri talentați (P. Paxino, V. Savin 
și I. Sas) care s-au luptat de la egal 
la egal cu colegii lor consacrau. In man. 
șa I, M. Pop (Dinamo) a condus pe prl. 
mele 4 ture, dar mașina sa a cedat și 
el a fost nevoit să abandoneze. M Dă. 
nescu (Steaua) a luat un start mai slab 
dar cu tenacitatea-i cunoscută a refăcut 
handicapul și după 5 ture a preluat 
condueerea plutonului, pe care n.a mai 
cedat-o pînă la linia de sosire. In man
șa a n.a el a condus cu aceeași autorita
te de la start la sosire urmat de colegii 
săi Al. Șuier, p. Paxino și Cr. Doviț 
(Metalul). Alături de învingător merită 
felicitări P. Paxino și Al. Șuier, care au 
făcut o cursă splendidă, atacînd cu curaj 
poziția liderului precum și Cr. Doviț 
care deși a pilotat o mașină mai slabă 
ș.a situat permanent pe primul Plan al 
cursei. CLASAMENT : 1. M. Dănescu ; 
2. Al. Șuier ; 3. p. Paxino ; 4. Cr. Doviț ■ 
5. V. Savin (Metalul) ; 6. C. Coman (Po 
iana Cimpina).

La clasa 500 cmc duelul dintre O Ște
fani (St. roșu Brașov) șl Gh. Ion (Stea, 
ua) a încîntat prin dinamismul și fine
țea execuțiilor tehnice de-a lungul în. 
fragului parcurs. Acești doi motocicliști, 
între care există o veche rivalitate spor 
tivă, și.au disputat șansele într-o alură 
sufocantă. Lupta lor, urmărită cu emo 
ție de miile de spectatori, a ridicat cali
tatea întrecerii la un nivel rar întîlnit. 
In final, deoarece victoriile din manșe 
și le.au împărțit „frățește", adiționarea

In întîmpinarea sezonului

De citeva zile, soarele ne zîmbește îmbietor... Ne invită să ne petrecem 
cit mai mult din timpul nostru liber în aer curat. O invitație indi
rectă, dacă vreți, pe stadioane, pe terenurile de sport.

In întreaga țară, în aceste zile, bazele sportive s-au transformat în mici 
șantiere. Se completează brazdele terenurilor, se refac instalațiile sanitare, 
se aduce zgură nouă, se repară și se vopsesc tribunele. Este tin zor firesc, 
ținînd seama că sezonul sportiv de vară bate la ușă.

In sprijinul acestei idei, consiliile asociațiilor și cluburilor sportive și-au 
întocmit planuri concrete de acțiune și au trecut la treabă. Din multe orașe 
și sate ni se semnalează inițiative valoroase, menite să schimbe înfățișarea 
bazelor sportive, să le facă mai frumoase. In foarte multe cazuri, partici
parea tineretului la acțiunile de muncă patriotică n-a rămas fără ecou nici 
în rindurile celor mai vîrstnici. Umăr la umăr, cu toții își 
la înfrumusețarea terenurilor de sport, pe care, de acum și 
vor fi prezenți la entuziaste întreceri.

în rindurile care urmează, ne propunem să prezentăm 
unele aspecte privind acțiunea de amenajare și reamenajare 
tive din citeva orașe ale țării...

AȘTEPTÎND

PRIMĂVARA
INTERVIU CU TOV. ZAHARIA 

DRĂGHICI, SECRETARUL CLUBULUI 
SPORTIV FARUL CONSTANTA

Cu pași timizi — e drept — primă
vara se apropie totuși de meleagurile 
noastre.

I. DUMITRESCU

Alte rezultate bune în „Cupa primăverii66

Concursul republican „Cupa primă
verii" a continuat sîmbătă, duminică 
și luni pe poligoanele Dinamo și Tu
nari. S-au tras probele de pistol pre
cizie, armă standard 3X20 focuri se
niori, armă liberă 3X30 focuri seni
oare și juniori, pistol sport seniori și 
juniori, pistol calibru mare. Rezultate 
hune au înregistrat I. Pieptea, 553 p 
(la pistol precizie), T. Ciselschi Ia 
armă liberă 3x30 juniori 295 p la 
poziția culcat, V. Atanasiu la pistol 
sport 583 p., M. Dumitriu la pistol 
calibru mare 582 p. iar la armă stan
dard I. Olărescu 553 p. Cele mai bune 
rezultate au fost însă obținute în pro
ba de pistol precizie unde 5 concurenți 
au depășit granița celor 540 p. S-au 
remarcat, de asemenea, Aurelia Scha
fer (Știința) și Margareta Enache în 
proba de armă liberă calibru redus 
3X30 focuri senioare. Tn această pro
bă s-au realizat, de altfel, rezultate 
demne de un campionat republican. De 
foarte multă vreme performanțele tră
gătoarelor noastre fruntașe se situau în 
jurul unor cifre mediocre. De data a- 
ceasta ținiașele noastre au realizat 
cifre care concordă cu o perioadă avan
sată în acest an.

Avem toată încrederea că următoa
rele concursuri se vor ridica la un ni
vel și mai înalt, că țintaști noștri frun-

aduc contribuția 
pină la toamnă.

cititorilor noștri 
a bazelor spor-

Mergi nd în întîmpinarea noului se
zon, unele competiții se desfășoară de 
acum în aer liber, iar altele se pregă
tesc să schimbe, curînd, podiumul să
lilor cu zgura stadionului. Firește, acest 
eveniment e precedat de pregătiri. Dis
cuția pe care am avut-o recent cu se
cretarul clubului sportiv Farul Con
stanța, tov. ZAHARIA DRĂGHICI, a 
avut ca temă tocmai acțiunile pe care 
le desfășoară acest club pentru ca noiil 
sezon sportiv să însemne o contribuție

înaintea reluării campionatelor
priză a constituit-o comportarea: bună 
a echipei Progresul, din rindurile că
reia s-au remarcat în mod deosebit 
portarul Gabriela Velicu și jucătoarele 
Mitroi și Ghiță. Inexplicabilă slat?a 
pregătire și lipsa de interes pentru 
această întrecere dovedite de echipa 
Electromagnetica.

Rezultate: 1. Știința (7—0 cu 
Rapid, 4—3 cu Progresul, 6—3 cu 
Confecția, 14—2 cu Electromagnetica),
2. Rapid (6—3 cu Progresul, 8—5 cu 
Confecția, 14—3 ou Electromagnetică),
3. Progresul (2—1 eu Confecția, 5—4 
cu Electromagnetica), 4. Confecția 
(10—1 cu Electromagnetica), 6. Elec
tromagnetica.

Nu ne mai despart multe zile 
clipa în care echipeie masculine 
feminine de handbal iși vor. relua 
trecerea pentru titlul de campioane 
țării. Apropierea acestui eveniment 
face simțită nu numai prin interesul 
major manifestat de numeroșii iubitori 
ai acestui sport, ci — mai ales — 
prin accelerarea ritmului pregătirilor 
efectuate de formațiile noastre fruntașe.

în această direcție este de subliniat 
faptul că în diferite centre din țară s-au 
organizat turnee de verificare, iniția
tivă foarte utilă, deoarece jucîndu-se 
după sistemul „turneu-fulger‘\ echipele 
participante au avut posibilitatea să 
întîlnească mai mulți. adversari, verifi- 
cîndu-și în mod multilateral pregătirile.

de
Și 

în- 
ale
se

Cupa Progresul", cu care a fost 
dotată întrecerea echipelor feminine 
bucureștene, a revenit formației Știința, 
prezentă la startul competiției cu un 
lot complet, ceea ce a permis studen
telor să facă față cu succes eforturilor 
cerute de disputarea a 4 jocuri într-un 
interval scurt de timp. Pe locul secund 
s-a clasat Rapid, unde n-au evoluat 
Maria Constantinescu (operată șl in
disponibilă pentru o lungă perioadă de 
timp) și Ana Boțan (nerestabilită după 
accidentul de la Timișoara). O sur

tași vor obține performanțe pe măsura 
posibilităților lor și a condițiilor create.

Iată rezultatele: pistol precizie: 1-
I. Pieptea (Olimpia) 553 p, 2. L. Giuș- 
că (Știința) 549 p, ;3. M. Dumitriu 
(Steaua) 547 p, 4. N. Braț (Știința) 
546 p, 5. I. Tutoianu (Olimpia) 542 p. 
Armă standard 3 X 20 focuri seniori:
J. I. Olărescu (Știința) 194+190+169 
=553 p, 2. P. Sandor (Steaua) 191 + 
187+171=549 p; 3. Al. Sicorschi (Di
namo) 193+188+164 = 545 p, 4. T. 
Ciulu (Steaua) 186+187+170= 543 p, 
5. M. Rusescu (Steaua) 194+186+161 
= 541 p-

Armă liberă calibru redus 3X30 
focuri senioare, poziția culcat: 1. Au
relia Schafer(Știința) 294 p; 2. Iu- 
dith Moscu (Dinamo) 292 p; 3. Ana 
Capela (Olimpia) 291 p. poziția în 
genunchi: 1. Margareta Enache (Stea
ua) 287 p; 2. Ioana Soare (Știința) 
285 p; 3. Ana Capela 280 p; poziția 
în picioare: 1. Margareta Enache 270 
p; 2.1oana Soare 265 p; 3. Ana Scha
fer 263 p; pe trei poziții: 1. MARGA
RETA ENACHE 848 p;'2. Toana Soare 
841 p; 3. Ana Schafer 833 p. Armă li
beră calibru redus 3X30 focuri juniori, 
poziția culcat: 1. T. Ciselschi (Steaua) 
296 p; poziția în genunchi: T. Ciselschi 
281 p; poziția în picioare: 1- S. Cse- 
gezi (Știința) 256 p; pe trei poziții: 

reală la dezvoltarea activității sportive 
de mase și la creșterea accentuată a 
nivelului sportului de performanță.

— Vă propunem, tovarășe Zaha- 
ria Drăghici, să abordăm subiectul 
cu stadiul în care se află amenajă
rile de terenuri simple pentru prac- 

■ floarea sportului

— în această privință avem două 
direcții in care acționăm. Prima, le
gată de transformarea curților școli
lor in locuri pentru practicarea spor
tului, e în curs de rezolvare. Cu spri
jinul larg al secțiunii de învățămint a 
Sfatului popular orășenesc Constanța, 
am întocmii un plan in care e prevăzut 
ca în luna aprilie să se amenajeze in 
curțile tuturor școlilor — după posi
bilități — terenuri de volei, handbal 
în 7, baschet, sfdoare de atletism 
etc, în acest fel activitatea sportivă 
școlară va căpăta un nou puls. Cea 
de a doua direcție o formează amena
jarea și reamenajarea terenurilor de 
sport din întreprinderi și din stațiunile 
de pe litoral. Asociația sportivă Ener
gia și-a amenajat o sală de box și are 
în proiect amenajarea unui teren de 
volei. Și la I.C.H., Celuloza, CE.lț.,

L
HANDBAL"» 7

HANDBALISTELE DE LA SC. MEDIE 4 
TIMIȘOARA, ÎN FORMĂ

săp- 
krte-

în orașul Brașov, la sfîrșitul 
tămînii trecute, s-a disputat un 
resant turneu de handbal, la care au 
luat parte echipele feminine: Șc. medie 4 
Timișoara, Rulmentul, Tractorul, Par
tizanul roșu și 
tate. Așa după 
corespondentul 
competiția și-a 
faptul că toate echipele participante au 
putut face o serioasă verificare înaintea 
începerii returului campionatului și a 
scos în evidență, în același timp, buna 
pregătire a tinerei echipe timișorene,

Luceafărul din locali- 
cum ne-a comunicat 

nostru V. Popovici 
dovedit utilitatea prin

1. S. Csegezi 815 p; 2. T. Ciselschi 
813 p;- 3. Dj Mitrea (Dinamo) 797 p. 
Pistol sport, seniori: 1. V. Atanasiu 
(Steaua) 583 p; 2. I. Pieptea (Olim
pia) 583 p; 3. M. Dumitriu (Steaua) 
579 p. Pistol sport, juniori: 1. D. luga 
(Dinamo) 568 p; 2. A. Ghereț (Me
talul) 558 p; 3. N- Vlad (Olimpia) 
548 p.

Pistol calibru mare: 1. M. Dumitriu 
(Steaua) 582 p; 2. L. Giușcă (Știința) 
577 p; 3. G. Maghiar (Dinamo) 5716 
p. Armă standard senioare: 1. Marga
reta Enache (Steaua) 184+193+170 
=547 p; 2. Ana Capela (Olimpia) 
187+184+170=541 p; 3. Maria Ignat 
(Știința) 194+179+167 = 540 p; juni
oare: 1. Magda Borcea (Știința) 19.1 + 
184+159=534 p; 2. Aritina Bitica 
(Steaua) 168+171 + 159 = 498 p; ’ 3. 
Marina Vasiliu (Dinamo) 178+167+ 
146 = 491 p; juniori: 1. M. Pavel (Di
namo) 186+172+157=“551 p; 2. T. 
Ciselschi (Steaua) 176+171 + 159 = 506 
p; 3- C. Conisov (Știința) 179+172+ 
147—498 p.

Clasament general: 1. Steaua 566 p;
2. Dinamo 318
Olimpia 183 p; 
feul pus în joc 
gătorii clubului

pi 3. Știința 298:,p; 4- 
5. Metalul 74 p. Tro- 
a fost cîștigat de țră- 
Steaua.

v. gorun'

la IJ.S.A.Ș. Năvodari, și în alte, aso
ciații.sportive,, tineretul iubitor de sport 
își aduce contribuția la mărirea țiumă- 
rpf.ul .de, terenuri, necesare desfășurării 
activității compeiiționale. Cu sprijinul 
Sfatului popular orășenesc, la Mamaia, 
Eforie Nord, Eforie ' Sud, Techir ghiol. 
Mangalia și Costinești, curînd, terenu
rile de. volei, baschet, handbal și teniș 
vor fi gata pentru a-i găzdui pe 
sportivi. .t

— In itinerarul discuției noastre 
un punct interesant l-ar forma și ca
lendarul competițional. Ce ne puteți 
spune în această privință ?

— întrecerile pentru cucerirea In
signei de polisportiv, campionatele pe 
asociații și cele două cupe organizate 
de clubul nostru sportiv la fotbal și 
volei formează prima parte a calenda
rului competițional local. Aceste com
petiții, deschise tuturor pasionațllor 
sportului, vor purta in noul sezon am
prenta unei mai temeinice munci de 
organizare și popularizare. Ele vor fi 
sprijinite de centrul de învățare a spor
tului și vor contribui — sperăm a- 
ceasta — la crearea deprinderii de a 
face sport pentru un număr cit mai 
mare de oameni ai muncii. Ca o treap
tă superioară sînt campionatele oră
șenești, a căror menire e și aceea de 
a mări baza de mase a unor sporturi. 
1965 e pentru noi anul mai multor cam
pionate orășenești (atletism, gimnas
tică, handbal, volei, baschet, tir, popice, 
lupte, haltere), al măririi numărului de 
echipe prezente în desfășurarea între-

care a dominat în toate jocurile dis
putate, datorită excelentelor calități 
fizice și tehnice arătate de majoritatea 
componentelor formației. O formă bună 
au dovedit și echipele brașovene Trac
torul și Rulmentul, între care s-a dat 
lupta pentru locul secund. Rezultatele 
înregistrate între primele trei clasate au 
fost următoarele: Șc. medie 4 Timi
șoara — Rulmentul 12—11 (6—6), Șc. 
medie 4 — Tractorul 6—4 (3—2),
Tractorul — Rulmentul 7—2 (3—1). 
CLASAMENTUL: 1. Șc. medie nr. 4 
Timișoara 8 puncte, 2. Tractorul 6 p, 
3. Rulmentul 4 p, 4. Luceafărul 2 p, 
5. Partizanul roșu 0 p.

„CUPA PRAHOVA" A REVENIT 
ECHIPEI DINAMO BACĂU

Patru formații masculine și-au dis
putat întîietatea în cadrul unei frumoase 
competiții organizată de consiliul re
gional UCFS Ploiești prin comisia de 
specialitate și dotată cu „Cupa Pra
hova". Jocurile, disputate la Ploiești, 
au scos în evidență faptul că și echi
pele masculine sînt bine puse Ta punct, 
reușind să ofere numeroșilor spectatori 
întreceri de o ridicată calitate. Cores
pondenții noștri M. Popescu și I. Cons-

o 
în 
că 
de 

tantinoaie ne semnalează însă că 
parte din echipele participante — și 
special Dinamo Bacău — au uitat 
această competiție are un caracter
pregătire și au pus mai mult accentul 
pe lupta pentru victorie, ceea ce a 
făcut ca o serie de partide să capete 
amprenta întîlnirilor specifice de cam
pionat. Mai mult decît atît, în meciul 
Dinamo Bacău — Steaua lucrurile au 
degenerat, comițîndu-se numeroase 
faulturi, fapt care a influențat negativ 
asupra calității jocului.

Rezultatele înregistrate au fost ur
mătoarele : Dinamo Bacău — Rafină
ria Teleajen 21—18 (11—8), Steaua — 
Dinamo Brașov 20—17 (9—9), Dinamo 
Brașov — Rafinăria Teleajen 31—24 
(14—11), Steaua — Rafinăria Teleajen 
26—15 (11—5), Dinamo Bacău — Di
namo Brașov 26—16 (15—5), Dinamo 
Bacău — Steaua 13—12 (4—5). In 
urma acestor rezultate clasamentul 
este următorul: 1. Dinamo Bacău
6 puncte, 2, Steaua 4 p, 3. Dinamo 
Brașov 2 p, 4. Rafinăria Teleajen 0 p.

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR

Pregătiri intense în vederea reluării 
campionatelor au făcut în ultimul timp 
și „cavalerii fluierului". Din inițiativa 
federației de specialitate, la sfîrșitul 
săptămînii trecute a avut loc la Bucu
rești o consfătuire a arbitrilor la care 
au luat parte 60 de arbitri, dintre care 
40 din centre de provincie. Cu acest 
prilej s-a făcut analiza arbitrajelor din 
anul 1964, s-au prelucrat noile modifi
cări ale regulamentului de joc și s-a 
verificat însușirea lor în mod practic, 
prin faptul că cei prezenți la consfă
tuire au condus partidele din cadrul 
„Cupei Progresul".

cerilor și îndeosebi al îmbunătățirii lor 
calitative.

— Și, un ultim popas: selecția, 
întrebarea despre modul cum asigu
rați schimbul de mîine — mi-a fost 
sugerată de precizarea pe care ați 
făcut-o privind ridicarea calității 
competițiilor.

— Selecția e — am putea spune — 
principalul obiectiv spre care ne în
dreptăm, in momentul de față atenția. 
Am antrenat în aceste acțiuni numeroși 
profesori de educație fizică, pe antre
norii și instructorii noștri. La S.N.M.C. 
am înființat un centru de haltere, la 
asociația sportivă Dobrogea Nouă unul 
de fotbal, pe lingă club centre de atle
tism, fotbal, baschet și o grupă de 
copii la gimnastică. Am asigurat aces
tor pepiniere condiții materiale, baze 
sportive și cadre la nivelul exigentelor. 
Selecția a inceput. Prin fața antreno
rilor și profesorilor de educație fizică 
au trecut și vor trece încă mii de copii. 
Cei mai talentați dintre ei — deo
camdată aproximativ 400 — vor învăța 
sportul pe baze științifice. Nu ne oprim 
aici. Vom crea condiții materiale pen
tru ca alte și alte centre să-și deschidă 
porțile primăverii sportului constăn- 
țean.

★
Interesantei discuții ou secretarul 

clubului sportiv Farul Constanța, Zaha-
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pe gheața patinoarului „23

Cînd Wolfgang Schwartz, suplul 
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Iata de ce, de data aceasta — cînd 
am făcut cunoștință mai îndeaproape 
cu clasa europeană și mondială a pati
najului artistic — trebuie să revenim 
asupra acelor rezerve, formulate cînd- 
va, asupra valabilității tendințelor spec
taculare în acest sport. Nu, desigur 
n-am admite ca „scena" să fie un scop 
în sine, în patinaj. Dar este neîndoelnic 
că valoarea patinatorului trebuie mă
surată nu numai prin geometria strictă 
a figurilor impuse, ea iese la lumină, 
cel puțin tot atît de pregnant, în evo
luțiile libere, în care repertoriul sări
turilor, coordonarea mișcărilor și vite
za de execuție contează.

Au pledat pentru aceasta și virtuo
zitatea acrobatică a cehoslovacului Ma
rian Filz, cascada de piruete a maghia
rei Zsuzsa Almassy, grația desăvîrșită 
a Alenei Augustova, perfecta sincroni
zare și bogăția de program a perechi
lor Rosier—Wasserfiihr, Babycka—Ho-

lan, Trebesiner—Felsinger, Csordas— 
Kondi. Au fost multe de văzut și de 
învățat în aceste două zile de „festival 
pe gheață", în care au evoluat cîțiva 
dintre patinatorii remarcați la ultimele 
confruntări majore de la Moscova și 
Colorado Springs. Și am notat cu satis
facție că, în rîndul spectatorilor, en
tuziaști și cu ochii seînteietori de ad
mirație, se aflau atîția copii și tineri, 
cei mai mulți, membri ai secțiilor de 
patinaj ale cluburilor din Capitală.

Și, totodată, este îmbucurător că în 
această companie de înaltă clasă apa
rițiile reprezentanților noștri au fost 
mai mult decît onorabile. Aplauzele a- 
dresate campionilor țării Elena Moiș și 
Marcel Comanici, micuțelor Beatrice 
Huștiu și Adina Caimacan, ca și pere
chilor Letiția Păcuraru—Radu Ionian și 
Liliana Georgescu—Dan Săveanu au 
dovedit, din nou, că avem cadre de pa
tinatori capabili de progres. Tinerețea 
lor este o garanție în plus.

RADU VOIA

într-una din 
nale, Cristian 
București) a cucerit luni seara, la „Re
colta”, titlul de campion republican 
de juniori la floretă.

Proba a fost foarte animată, cu a- 
salturi încheiate în multe cazuri prin 
rezultate neașteptate. Țiu, de pildă, 
unul din favoriții probei, n-a putut ter
mina în avantaj asaltul din eliminări 
directe cu orădeanul T. Baniai (6— 
10). Țiu a mers slab chiar din serii, 
de unde s-a... strecurat mai departe, 
după un baraj cu Z. Bejan. Un alt 
protagonist al probei, Paul Filip (S.S.E. 
Ploiești) s-a comportat și el sub va
loarea sa, ieșind din cursa pentru ti
tlu, prin înfrîngerea suferită la Pru
jinschi (3—10).

Turneul final de 6 a scos în evidență 
forma bună a lui Costescu. El a trecut 
ușor de primii săi adversari: 5—1 
cu Baniai, 5—0 cu Prujinschi și Cris- 
tof. In urmărirea sa s-a aflat un 
singur trăgător, clujeanul Petru Habala, 
și el, la un moment dat, cu trei vic-

lorii: | 5—3 
jinsclfi și f 
direct dintre Costescu și Habala urmai 
să decidă pe învingătorul probei. Cos-» 
tescu a tras mai degajat, a avut perm a-* 
nent inițiativa și a cîștigat mult mal! 
ușor decît arată rezultatul: 5—3.

Situația părea să se complice dupăl 
victoria lui Habala la Cristof (cu 5—2)) 
și înaintea ultimului asalat Costescu— 
Weissbock. în cazul unei înfrîngeri «i 
lui Costescu, el ar fi fost egalat la« 
victorii de Habala și, în acest caz, lo—‘ 
cui I s-ar fi decis la baraj. Costescu» 
însă a eliminat această posibilitate, în-- 
treoîndu-1 pe Weissbock cu 5—3..<„ 
Clasament: 1. Cr. Costescu (C.S.S.. 
București) 5 v, campion republican dai 
juniori pe 1965; 2. P. Habala (C.S.M., 
Cluj) 4 v;
* ‘ ’ 2

o;

T.
4.

căzut, s-a oprit însă la a doua rotire 
în aer, pe a treia descriind-o, mai pro
zaic, pe sol. Elanul ni s-a părut totuși 
simbolic, exprima parcă acea tendință 
spre mai mult care caracterizează pa
tinajul artistic, azi. Atunci cînd săritu
rile „duble" nu mai decid între valori, 
în sportul alunecării pe gheață, se în
cearcă și acele „triple". Iar apoi ?...

Desigur, complicarea, mărirea difi
cultății figurilor libere, duc această dis
ciplină la limite altădată nebănuite. 
Vecin cu dansul, cu acrobația, pati
najul nu mai caută să le urmeze 
doar, se ia la întrecere cu ele. Oare 
ce maestru de balet ar îndrăzni să efec
tueze asemenea figuri, în forță și vi-

r TENIS
Activitatea la zi

• F.R.T. a organizat în aceste zile 
un curs de perfecționare a antreno
rilor, la care au luat parte reprezen
tanți din mai multe orașe ale țării. 
Cu acest prilej au fost prezentate re
ferate ținute de profesori și lectori 
ai Institutului de Cultură Fizică, pre
cum și cele ale antrenorilor Șt. Geor
gescu, M. Bădin, Gh. Cobzuc și I. 
Racoviță. Maestrul sportului Ion Ți- 
riac a vorbit auditorilor despre expe
riența acumulată în turneele interna
ționale.

• Iată clasamentele finale ale „Cu
pei Steaua": FETE: 1. Iudtt Dibar 
(Dinamo) ; 2. Eoaterina Horșa (Pro
gresul) ; 3. Mariana Giogolea (Dina
mo) ; 4. Eleonora Roșianu (Steaua); 
BĂIEȚI: 1. Constantin Năstase
(Steaua); 2. Sever Dron (Dinamo); 
3. Gunther Bosch (Progresul) ; 4. Va
sile Serester (Dinamo).

Baniai (CrișuU
St. Weissbock I

3.
l); ___ ____

5. G/i. Cristof (Petrolul]
6. Al. Prujinschi (C.S.M.-

Oradea)
(S.P.C.) 2
Pl.) 1 v;
Cluj) 0 v.

Azi, în
ba de floretă feminină.

ultima zi a finalelor, pro

publicat în ziarul 
fost criticați acti- 
regional UCFS 
depus suficiente 
concursul republi-

• Intr-un articol 
nostru nr. 4609 au 
viști din consiliul 
Ploiești, care nu au 
eforturi pentru ca la 
can de sală al atleților juniori aceștia 
să ocupe un loc pe măsura posibili
tăților și a condițiilor de pregătire.

Consiliul regional UCFS Ploiești 
ne-a comunicat că această problemă a 
fost larg dezbătută în cadrul comisiei 
de specialitate. In viitor se va da o 
atenție mai mare pregătirii atleților în 
vederea participării cu succes la în
trecerile în aer liber.

• „DE LA SELECȚIE PORNEȘ
TE TOTUL" s-a intitulat raidul nostru 
anchetă, publicat în nr. 4609. Printre 
cluburile vizitate a fost și Steaua- Se 
amintea că, deși cei doi antrenori de 
natație de la Steaua au recrutat un 
număr mare de copii de la ștrandul 
Tineretului, cea mai mare parte dintre 
ei nu au dat rezultate.

„Am analizat temeinic articolul pu
blicat în ziar și recunoaștem că fără o 
selecție bună este imposibil să se a- 
jungă la rezultate de valoare in această 
disciplină sportivă" — se spune în răs
punsul clubului Steaua. In continuare 
se arată că s-au constatat lipsuri în 
munca de selecție, precum și greșeli 
de instruire, care au avut urmări ne
gative în activitatea secției de natație. 
Conducerea clubului și biroul secției 
de natație au luat următoarele măsuri: 
îmbunătățirea normelor de selecție, a- 
tragerea unui număr cît mai mare de 
copii la centrele de învățare a înotu
lui, îmbunătățirea procesului de in
struire a copiilor și a metodicii din 
grupele I și II, întărirea muncii orga
nizatorice din secție și o legătură per
manentă cu școlile și familiile copiilor.

• La articolul critic despre maga
zinul de materiale sportive din Tîrgo- 
viște, I.C.R.T.I. Ploiești ne-a răspuns 
următoarele: „Pentru remedierea lip
surilor semnalate s-a luat legătură cu

conducerea O.C.L, Tîrgoviște, care 
trecut la măsuri: au fost scoase 
magazin articolele care nu aveau pro
fil sportiv, s-au introdus și alte articole 
cu specific turistic, s-a completat sor
timentul de mărfuri realizîndu-se o 
varietate mai mare de articole, modele, 
mărimi etc., s-a renovat firma care era 
uzată și s-a amenajat o vitrină, unde 
au fost expuse articolele care se gă
sesc în magazin. De asemenea, a 
fost numit un merceolog în cadrul în
treprinderii. care se ocupă în exclusivi
tate cu acest sector, pentru desfacerea 
articolelor sportive în regiunea Plo
iești".

Paul Filip (S.S.E. Ploiești), înir-unul din asalturile care au precedat turneul} 
final.

I'oto: V. Bageae

O etapa aprig disputata la „clasice"
Iubitorii sportului luptelor din Ca

pitală au asistat sîmbătă și duminică, 
pe saltelele din sălile Dinamo și Giu- 
lești, meciuri cum rareori au avut 
ocazia să vadă.

Sîmbătă, în sala Dinamo, am urmă
rit meciuri echilibrate în care dina- 
moviștii au avut o netă superioritate. 
Din cauza unor accidente (I. Țăranu 
și N. Martinescu), ei nu au mai reu
șit însă să întreacă la scor pe parte
neri. Este pentru prima dată cînd for
mația dinamovistă lasă unui adver
sar — C.S.O. Reșița — 6 puncte. Evi
dențiem evoluția lui I. Cernea, foarte 
stăpîn pe procedeele executate, cu 
multă forță, deși a luptat la o cate
gorie superioară, L. Buha și FI. Cior- 
cilă.

Duminică s-au întîlnit la „Giulești" 
luptătorii de la Steaua, Metalul și 
Unio Satu Mare. Militarii au dovedit

o bună pregătire tehnică și fizică și 
au cîștigat ambele întîlniri la sco
ruri concludente. Ei au întrecut pe 
Metalul cu 13—1 și pe Unio Satu 
Mare cu 12—0. In aceeași întîlnire, 
Metalul a dispus de Unio Satu Mare 
cu 9—7. Cu acest prilej am remarcat 
întrecerile susținute de M. Cristea 
(Steaua), V. Coman (Metalul), S. Po
pescu (Steaua), St. Geantă (Metalul), 
Al. Fischer (Steaua), Gh. Vasile (Me
talul), I. Baciu (Steaua), G. Erdeli 
(Unio Satu Mare) ș.a.

Participanții la această etapă s-au 
dovedit bine pregătiți, 
de sus cît și în lupta 
Semnalăm însă cu acest 
meciurile au fost foarte
legistrat un număr scăzut de tușuri,

ceea ce dovedește că finalizarea ao* 
țiunilor nu a fost la înălțime.

Arbitrajele au corespuns în totalitate*.
Rezultate: Dinamo București cir

Steagul roșu Brașov 13—3 și cu C.S.O*. 
Reșița 10—6. Steagul roșu Brașov cu 
C.S.O. Reșița 9—3. Steaua cu Metalul 
București 13—1 și cu Unio Satu Mare 
12—0. Metalul București cu Unio Satu.) 
Mare 9—7.

V. GODESCLM

atît în lupta 
de la parter, 
prilej că deși 
dîrze s-a în-

C.F.R. Timișoara cui 
10—6 și cu Rulmen-»- 
Viitorul cu Rulmen—

cui

Alte rezultate :
Viitorul București 
tul Brașov 12—2.
tul Brașov 14—2. C.S.O. Galați
Rapid Buc. 11—5 și cu Chimistul Baia: 
Mare 16—0. Rapid Buc. cu Chimistul! 
Baia Mare 12—4.

ria Drăghici, i-am pus punct aici. Nu 
înainte însă de a-i promite că vom 
reveni în curînd pentru a înfățișa pri
mele roade ale acestor intense pregă
tiri.

H. NAUM

în regiunea Bacău — 
activitate intensă, rodnică

Deși iarna nu a părăsit în întregime 
meleagurile băcăoane, totuși pe tere
nurile de sport au început să-și facă a- 
pariția un mare număr de tineri. Pre
tutindeni, pe stadioane și pe terenurile 
sportive simple din regiune, tineri și ti
nere părăsesc sălile și pășesc pe ver
dele crud al gazonului. Activiștii UCFS 
din regiune se pregătesc și ei cu multă 
atenție pentru ca în sezonul de vară, 
care se apropie, activitatea sportivă să 
se desfășoare la un nivel superior celui 
de anul trecut. Am avut în această pri
vință o scurtă discuție cu prof. MIHAI 
GRÎGORAȘ, vicepreședinte al consiliu
lui regional UCFS Bacău.

„Ne pregătim intens pentru apropia
tul sezon sportiv, In dorința de a asi
gura tinerilor din regiunea noastră 
condiții cit mai bune de pregătire. Îm
preună cu activiștii Comitetului regio
nal U.T.M., Sfatului popular și Con
siliului sindical, lucrăm la un plan 
privind amenajarea și reamenajarea 
terenurilor din regiune. Obiectivele 
noastre de bază, pe care le vom realiza 

in curînd sînt: amenajarea pistelor de 
atletism de la stadioanele din orașul 
Bacău și Roman, a unui teren de hand
bal la stadionul Dinamo și a unor 
terenuri de volei și baschet la Voința 
Bacău.

La Piatra Neamț va începe în cu
rînd amenajarea unor frumoase tere
nuri de volei, baschet și handbal, iar 
în cîteva sate din raionul Adjud se vor 
da, peste puțin timp, în folosință tere
nuri de handbal, volei și piste de atle
tism.

In ce privește activitatea competi- 
țională, consiliul regional a luat cîteva 
măsuri, ca urmare a sarcinilor reieșite 
din Plenara consiliului general al 
UCFS. Astfel, s-au nominalizat sec
țiile de performanță din regiune, asi- 
gtirtndu-li-se, totodată, materiale și e- 
chipament sportiv corespunzător. De 
pildă, au fost dotate cu materiale și 
echipament secția de atletism a școlii 
sportive UCFS Roman, asociațiile spor
tive Chimia și Cauciucul din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej (box., handbal, 
rugbi), iar asociațiilor sportive din 
Piatra Neamț li s-au trimis materiale 
pentru secțiile de volei, atletism și 
rugbi.

O atenție deosebită a fost acordată 
întocmirii calendarului competițional 
și, concomitent, competițiilor din afara 
calendarului competițional. Anul aces
ta. numărul competițiilor ce se vo- or
ganiza pe plan regional a crescut, a- 

jungînd la 119. Pentru pregătirea se
zonului sportiv de vară merită con
semnate, de asemenea, cursurile de 
arbitri la atletism, box, fotbal și po
pice.

R. C.

La Petrolul Ploiești: 
„lucrăm cu... toate 

matoarele!“...
Interviu telefonic cu tov. GHEOR- 

GHE IONESCU, secietar cu probleme 
organizatorice în cadrul clubului spor
tiv Petrolul Ploiești. La întrebarea 
noastră — „CUM VA PREGĂTIȚI 
PENTRU SEZONUL SPORTIV IN* 
AER LIBER ?“ — interlocutorul nostru 
ne-a răspuns:

— Aș putea preciza din capul locu
lui că lucrăm cu... toate motoarele! In 
primul r'md ța stadionul Petrolul, unde 
acțiunile de reamenajare au intrat 
în stadiul final.

— Ce „vizează" aceste lucrări ?
— O serie de obiective importante 

destinate să schimbe actuala înfățișare 
a stadionului. F.ste vorba de uniformiza
rea stratului de gazon de pe terenul 
central, de reîmprospătarea și tasarea 
zgurei la pista de atletism și la sec
toarele de aruncări și sărituri, de în
locuirea barelor de fotbal și volei, de 
completarea gradenelor; de asemenea, 
sint in curs de terminare lucrările de 

reamenajare a vestiarelor, instalațiilor 
sanitare și a magaziei pentru materiale.

— Ce ne puteți spune despre ce
lelalte baze sportive din oraș?

— Măsuri asemănătoare de reamena
jare au fost luate și la baza sportivă a 
clubului nostru din str. Latină. Aici, 
pe terenurile de baschet, handbal și 
volei au funcționat pe timpul iernii 
mici patinoare. Acum, terenurile își re
iau atribuțiile inițiale. In plus, tribuna, 
cu o capacitate de aproape 20W de 
locuri, a intrat și ea în reparație. Pe 
o altă bază sportivă, Prahova, a uzi
nelor „1 Mai", sint in curs de terminare 
lucrările de reamenajare a terenurilor 
de fotbal, baschet și volei și de revi
zuire a instalațiilor la bazinul de înot" 
(lungime 25 de metri). Se preconi
zează și amenajarea unei săli de box 
și lupte. La Rafinorul, baza sportivă ■ 
a asociației sportive Rafinăria Ploiești- 
Sud, sini aproape gata lucrările de reu- 
tilare a terenurilor de fotbal, volei, 
tenis și handbal, a arenei (descoperită) 
de popice, a bazinelor de înot (3). 
Există condiții și pentru amena/area 
unor sectoare de sărituri și aruncări. 
In fine, lucruri bune se pot spune și 
despre microstadionul Școlii medii nr. 2, 
pe care activitatea sportivă s-a desfă
șurat aproape fără întrerupere.

— Rezultă deci că mai toate ba
zele sportive ploieștene sînt pregă
tite pentru sezonul în aer liber...

— Există însă și excepții. De pildă, 
baza sportivă Flacăra roșie, a fabricii 

Dorobanțul. Aceasta dispune de un te-, 
ren de fotbal, foarte mult solicitat, cai 
și de un bazin de înot. Dar cabinelai 
și instalațiile sanitare care deserves» 
aceste amenajări sportive sînt impro— 
prii. Pină acum nu s-au luat nici uni 
fel de măsuri de indreptare. Cam la fel] 
se prezintă situația și ta baza spor^ 
tivă a asociației Petroltil-Rafinăriai 
9 Mai: terenul este denivelat, cu gav 
zonul prost întreținut, cu barele dev 
gradate.

In continuare, — dialog cu un alt) 
interlocutor, profesorul GH. AAANTAfe 
secretar cu probleme tehnice la același! 
club.

— Ce ne puteți spune despre pri* 
mele competiții in aer liber ?

— Acestea au și avut loc. la înce
putul lunii martie : concursuri de atle
tism — școlare, pentru juniori ș. se
niori, la nivelul vasului. De asemenea, 
au fost programate etape in cadrul 
unor competiții de volei precum și faza 
pe oraș a Spartachtadei de iarnă.

— Și in perspectivă ?
— In curînd mai exact in prima de

cadă a lui aprilie vo' începe campio
natele orășenești de handbal și fotbat, 
întrecerile de ciclism. Vor continua bi
neînțeles concursurile atletice.

— T. ST. —



non
Belul îmbucurător, dar ntenlie la DISCIPLINĂ... Rapid București a trecut pe primul loc
Sîmbătă și duminică — 

In etapa inaugurală a 
campionatului republican 
— pronosticurile au fost, 
în general, confirmate. 
Oarecum surprinzătoare 
înfrângerea Progresului la 
Bîrlad. în rest, însă, re
zultate scontate. Ce a re
liefat această etapă ?

în primul rînd, orien
tarea celor mai multe e- 
chipe către jocul deschis 
(Grivița Roșie, Dinamo, 
Știința Timișoara, Con
structorul, Farul, CSMS 
Iași). Apoi, o preocupare 
generală de a oferi spec
tatorilor partide de ca
litate (echipelor citate 
mai sus adăugîndu-li-se 
Steaua). Așadar, un de
but promițător sub as
pectul obiectivelor prin
cipale pe care și le-a pro
pus în aoest an rugbiul 
nostru. Concluzia este în
tărită și de ritmul rapid, 
dinamic în care s-au dis
putat cele mai multe din
tre jocuri (în mod spe
cial partida Steaua — 
CSMS Iași). Este, de ase
menea, semnificativ fap
tul că din cele 89 de 
puncte înscrise în această
etapă 59 au fost realizate Fază
din încercări (15 încer
cări — 7 transformate) și 
numai 9 din lovituri de pedeapsă, ce
lelalte 21 fiind obținute în urma lovi
turilor de picior căzute. Proporția este 
îmbucurătoare dacă ne amintim că în 
multe etape ale campionatului desfă
șurat anul trecut marea majoritate a 
punctelor erau realizate din lovituri de 
pedeapsă și încercările constituiau o 
raritate.

în compania unor adversari care au 
dat o replică viguroasă, Grivița Roșie 
și Dinamo au înscris cele mai multe 
puncte în etapa de sîmbătă și duminică 
(24 și, respectiv, 17), în timp ce două 
formații — Știința Cluj și Progresul au 
încheiat partidele cu Știința Petroșeni 
și Rulmentul Bîrlad fără a realiza nici 
un punct. Explicația — ca și în cazul 
formației Știința Petroșeni, învingătoare 
la limită — constă în aplicarea ace
leiași orientări spre jocul de apărare, 
obstructionist, închis, lipsit de perspec
tivă. De altfel, după relatările cores
pondenților noștri, meciurile de la bîr
lad și Petroșeni au fost cele mai puțin 
spectaculoase. Ne surprinde în mod 
deosebit comportarea Științei Cluj, e- 
chipă care ne obișnuise cu o manieră 
de joc pe care am aplaudat-o deseori.

Dar, dacă în ciuda acestor excepții se 
poate aprecia că prima etapă a cam
pionatului a răspuns cerințelor care vi-

IULIANA MATEI Șl GH. BĂDESCU
Învingători in „cupa federației *
’ Întrecerile pentru „Cupa federației" 
ts-au desfășurat duminică dimineața la 
.fundata, în prezența unui numeros 
(public. Cursele au fost viu disputate 
iși s-au încheiat cu victoria dinamoviș- 
.tilor luliana Matei și Gh. Bădescu. Ză- 
.pada înghețată a provocat insă ruperea 
tschiurilor la unii concurenți fruntași 
.printre care Marcela Leampă, Gh. Vil- 
unoș, N. Sfetea, Olteanu I, Olteanu II 
<etc.

Clasamente: 5 km fete: 1. luliana 
'.Matei (Dinamo Brașov) 25:48,0; 2.
(Marcela Leampă (Dinamo Brașov) 
125:49,0 1 3. Doina Boboc (Tractorul) 
.26:06,01 4. luliana Bogozi (Dinamo) 
.26:48fii 10 km băieți: 1. Gh. Bădescu 
[(Dinamo) 41:48,0; 2. Gh. Cincu (A.S.A. 
(Brașov) 41:57,0; 3. M. Cojan (Tracto
rul) 43:54)0; 1. Țeposu (Dinamo)
43:55,0 ; 5. V. Alexandrescu (A.S.A.) 
46:40,0; 6. N. Țeposu (Tractorul)
47:37,0.

Titlul de campioană republicană la 
ștafetă feminină 3x5 km a fost cuce
rit de echipa Dinamo Brașov (luliana 
Bogozi, luliana Matei, Marcela Leampă) 
cu lh 18:25,0, urmată de Tractorul 
lh 23:07,0; A.S. Armata Brașov lh 
34:45,0. Partizanul roșu Brasov lh 
41:16,0.

C. GRUIA — coresp. reg.

din jocul Steaua—C.S.M.S. Iași
Foto : V. Bageac

zează CALITATEA, ne exprimăm to
tala nemulțumire pentru faptul că — 
încă de la începutul competiției — ni 
s-a oferit prilejul de a consemna și 
unele durități, acte de indisciplină etc. 
Astfel, dinamovistul Țuțuianu a fost 
eliminat (în meciul cu Știința Timișoa
ra) în min. 34 pentru lovirea adversa
rului ; Ionescu (Progresul) și Belosin- 
schi (Rulmentul) au fost scoși de pe te
ren în min. 68 pentru lovire reciprocă; 
Vicol (Progresul) — eliminat în min. 
73 pentru lovirea jucătorului bîdădean 
Gavriș.

Așteptăm măsurile corespunzătoare 
și mult mai multă atenție la DISCI
PLINA 1

D. GIRLEȘTEANU

în oompletarea cronicii etapei inau
gurale a campionatului republican, 
câteva aspecte de la meciurile dispu
tate în tară : ȘTIINȚA PETROȘENI— 
ȘTIINȚA. CLUJ 3—0 (0—0). Gazdele 
au atacat tot timpul, în schimb clu
jenii s-au mulțumit cu un joc defen
siv. A înscris Ureche (min. 72 — lo
vitură de pedeapsă). (C. Reus, coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—DINAMO 
8—17 (0—9). Cu o echipă mult întine
rită, studenții au încercat — și deseori 
au reușit — să dea o replică viguroasă 
dinamoviștilor. Jocul a plăcut spectato
rilor. Au marcat : Nica, Pilă, Nagel 
(cîte o lovitură de picior căzută), 
Zlătoianu (încercare) și Dragomirescu 
(încercare transformată de Nica) pentru 
Dinamo și Grosu (încercare transfor-

In completare Ia cronica etapei
C.S.M.S. Iași—Știința Cluj (M. I) 

0—3 în 45 de minute de joc la un 
nivel scăzut. Comportarea din ce în 
ce mai slabă a C.S.M.S. trebuie să 
dea de gîndit clubului ieșean. (A. 
SCAUNAȘ — coresp.).

Știința Timișoara—Tractorul Brașov 
(M. I) 1—3. Meci de bună calitate, 
victorie clară a brașovenilor. (A. AR- 
NAUTU—coresp.).

Dinamo Bihor—Dinamo București 
(M. I) 1—3. Oaspeții puteau cîștiga 
cu 3—0 fără relaxarea exagerată din 
setul trei, pierdut la 13. (M. DOMI- 
ȚIAN—coresp.).

Știința Galați—Progresul București 
(M.I) 3—0. Victorie comodă a gazde
lor, Progresul jucând nu numai fără 
Cherebețiu, dar și fără Chezan și 
Zaporojesou. (GH. ARSENIE—co
resp.).

Farul Constanța—Petrolul Ploiești 
(M. 1) 3—0. Câștigătoare — echipa 
cu un joc mai variat și cu blocajul 
mai sigur.

Farul Constanța—Progresul Bucu
rești (F. I) 3—6. Progresul a luptat 
mult, dar n-a putut ține piept exce
lentului atac al Farului. (L. BRUC
KNER — coresp).

Voința Craiova—C.S.M. Sibiu (F.I) 
3—1. Meci viu disputat, în care s-au 
remarcat Lăzeanu și Coveanu de la 
gazde și Fleșeriu de la C.S.M. (V. 
CHETRĂRU și M. BOBEI—<coresp.).

Partizanul roșu Brașov—Rapid Bucu
rești (F.I) 1—3. Gazdele n-au re
zistat decît primul set, pe care J-au 

mată de Naca) și Dumitrescu (încer
care) pentru Știința.

RULMENTUL BÎRLAD—PROGRE
SUL 8—0 (8—0). Bîrlădenii au jucat 
mult mai bine și au cîștigat pe merit. 
Progresul a practicat un joc obstruc
tionist, fără nici un fel de acțiuni pe 
linia de treisferturi. Au înscris : Cristea 
(încercare transformată de Călin) și 
Bidner (lovitură de picior căzută). (E. 
Solomon și N. Cernătescu, coresp.).

• Duminică dimineața, pe stadionul 
Dinamo, s-au disputat jocurile primei 
etape din „Cupa Dinamo" pentru ju
niori. în meciul dintre Dinamo și 
Steaua victoria a revenit gazdelor cu 
12—3 (6—3), iar in jocul Progresul— 
Grivița Roșie juniorii de la Progresul 
s-au dovedit mai buni cîștigînd cu 
11—3 (6—3).

• Așteptate cu mult interes, meciu
rile din „Cupa Tineretului" au oferit 
dispute dîrze. în jocul — decisiv — 
susținut cu Știința Construcții, Clubul 
sportiv școlar a cîștigat cu 6—3 (3—3). 
Au înscris : Onuțiu (încercare), Oprea 
(lovitură de pedeapsă) și, respectiv, 
Barbu (încercare), în celălalt meci s-au 
întâlnit Știința Arhitectura și Știința 
I.P.G.G. Au cîștigat studenții de la 
Arhitectura cu 8—3 (0—0). (N. Toka- 
cek, coresp.).

Pregătirea interesează in primul rînd!
(Urmare din pag. 1) 

funcție de acestea, trebuie să 
ne declarăm nesatisfăcuți de 
rezultatele înregistrate la e- 

diția din acest an a concursu
lui de sală, mai slabe la mul
te probe decît cele obținute 
în 1964.

Avem dreptul să pretin
dem mai mult de la acest 
concurs, mai ales în acest an 
în care atleții noștri fruntași 
vor fi chemați să participe 
la numeroase întreceri de 
mare răspundere. Dar startu
rile diferitelor probe au fost 
slab populate (n-am înțeles 
de ce n-au participat o serie 
de atleți ca soții Viscopoleanu, 
Gabriela Radulescu, V. Suciu, 
Livia Orosz, Sorin Ioan etc). 
Federația de atletism are da
toria să analizeze fiecare caz 
în parte și să ia măsurile co
respunzătoare.

Pe de altă parte — cu une
le excepții: Spiridon și Ș. 
loan, Rodica Crișan și N. Ba- 
lea, Tudorașcu și Zamfirescu 
— atleții participant n-au 
reușit să obțină performanțele 
dorite, adică acele rezultate

cîștigat. Rapidul s-a impus printr-un 
joc mai bun, atît la fileu cît și în 
linia de fund. (T. MANIU și C. 
GRUIA—coresp.).

Știința Cluj—Știința București (F.I) 
3—2. Peste două ore de joc. Cele mai 
bune de pe teren: Porumb de la în
vingătoare, Florescu de la învinse. 
(ȘT. TAMAȘ—coresp.).

Metalul Pitești —C.S.M. Cluj (M. 
II) 3—1. Partidă de factură tehnică 
satisfăcătoare, în care s-au evidențiat 
Cheran, Stilea și Dincă (Metalul), 
Pop si Drăgan de la C. S. M. 
(ELENA MIHALACHE—coresp.).

Ind. sîrmci C. Turzii—Știința Bra
șov (M. II) 3—0. Jucători remarcați: 
Văleanu și Mitrea de la localnici, 
Avram și Ionescu de la Știința (P. 
ȚONEA—coresp.).

Știința Tg. Mureș—FL roșie Bucu
rești (F. II) 3—1. întrecere de slabă 
calitate tehnică. (I. PAUȘ—coresp. 
reg.).

Progresul Tîrgoviște—Corvinul Deva 
(F. II) 3—0. Viotorie dară a Progre
sului, din echipa învingătoarelor re- 
marcîndu-se Grigoriu și Corbeanu. De 
la învinse — Cismașu. (M. POPESCU 
și I. CONSTANTINOAIE coresp.).

Voința M. Ciuc—Penicilina Iași 
(F. II) 0—3. Voința a jucat cu pa
tru rezerve. S-au evidențiat: Căunei 
(Penicilina) si Condorosi de la Voin
ța. (B. SEBUK—corespȚ.

Tn urma rezultatelor înregistrate 
alaltăieri, clasamentele arată astfel t

in seria I a campionatului feminin
După etapa de duminică, în clasa- seria a h-a

meritele campionatelor republicane s-a 
petrecut o singură modificare impor
tantă : prin înfrîngerea suferită în fața 
Constructorului, Știința București a ce
dat echipei Rapid locul I în prima se
rie la fete. Iată, de altfel, clasamentele 
la zi:

FEMININ, SERIA I

1. Rapid Buc. 15 14 1 1022:742 29
2. Știința Buc. 15 13 2 968:732 28
3. Voința Buc. 15 11 4 926:755 26
4. Mureșul Tg. M. 15 10 5 760:730 25
5. Constr. Buc. 15 7 8 835:774 22
6. Știința Cluj 15 6 9 717:744 21
7. Voința Brașov 15 5 10 844:845 20
8. Progresul Buc. 15 5 10 700:768 20
9. Voința Oradea 15 2 13 587:961 17

10. Știința Constanța 15 2 13 626:934 17

1. Crișul Oradea 10 7 3 545:471 17
2. I.C.F. 10 6 4 629:566 16
3. Voința Tg. Mureș 10 6 4 539:494 16
4. C.S.M.S. Iași 10 6 4 590:657 15
5. Olimpia București 10 5 5 530:491 15
6. Spartac Salonta 10 5 5 547:511 15
7. A.S.A. Cluj 10 4 6 622:627 14
8. S.S.E. R. Vîlcea 9 3 6 463:593 12
9. știința Timișoara 9 2 7 372:427 11

MASCULIN, SERIA A n-A

1. Aurul Brad 11 11 0 883:656 22
2. Siderurgistul Galați 11 10 1 877:683 21
3. Știința Craiova 11 7 4 779:787 18
4. Olimpia M. I. 11 7 4 756:717 18
5. I.C.F. 11 6 5 722:679 17
6. Voința Tg. Mureș 11 6 5 671:660 17
7. Voința Satu Mare 11 3 8 706:717 14
8. A.S.A. Bacău 11 2 9 611:811 13
9. Progresul Buc. 11 2 9 671:784 13

10. Petrolul Ploiești 11 1 10 604:786 12

[tapa de zonă a campionatelor republicane 
ale baschetbaliștilor juniori -

Campionatele republicane pentru ju- avea loc între 4—6 aprilie în orașele 
niori și junioare au ajuns în preajma Ploiești, Brașov, Oradea și Tg. Mureș, 
desfășurării etapei de zonă. Aceasta va Meciuri]e vor fi preoedate însă de tre_ 

cerea normelor de control (probe atle->-* 
tice și probe tehnice de baschet) și 
numai jucătorii care vor îndeplini ha
remurile impuse de F.R.B. vor putea 
lua parte Ia întreceri.

Participantele la această etapă au 
fost împărțite în următoarele zone: 
ZONA PLOIEȘTI: Farul Constanța, 
Siderurgistul Galați, S.S.E. Piatra 
Neamț, S.S.E. Ploiești (băieți), S.S.E. 
Constanța, Speranța Galați, S.S.E. Ba
cău, S.S.E. Ploiești (fete); ZONA BRA
ȘOV: S.S.E. Mediaș, Aurul Brad, 
S.S.E. Satu Mare, S.S.E. Giurgiu 
(băieți), S.S.E. Brașov, S.S.E. Alba 
Iulia, S.S.E. Satu Mare, Unirea Tr. 
Măgurele (fete); ZONA ORADEA : 
S.S.E. Arad, S.S.E. Rm. Vîlcea, cam
pioanele regiunilor Crișana și Oltenia 
(băieți), S.S.E. Arad, S.S.E. Rm. Vîl
cea, campioanele regiunilor Oltenia și 
Crișana (fete); ZONA TG. MUREȘ: 
Școala medie nr. 2 Suceava, campioa
nele regiunilor Iași, Cluj, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară (băieți), S.S.E. Câm
pulung Moldovenesc, campioanele re
giunilor Iași, Cluj, Mureș-Autonomă 
Maghiară (fete).

Echipele clasate pe primul loc în 
fiecare zonă se califică pentru turneele 
finale ale campionatelor, alături de 
primele două clasate în campionatul 
orașului București.

care să exprime nivelul la 
care s-a ajuns cu pregătirea. 
Or, pregătirea este cea care, 
la ora actuală, ne interesea
ză în cea mai mare măsură.

In urma desfășurării întrece
rilor a fost stabilit următorul 
clasament general pe echipe: 
1. Știința Buc. 57, 5 (32,5 la 
bărbați și 25 la femei), 2. 
Steaua '56,5 ( 44,5+12), 3.
Dinamo 21 (18+3), 4. Cons
tructorul 19 (3+16), 5—6.
Baraatul (1Q+5) și Rapid
(6+9) ambele cu 15, 7. Me
talul 14 (14+0), 8. C.S.M.S.
Iași 13 (13+0), 9. Sc. Sp.
UCFS C-lung 8 (5+3),
10—11. S.S.E. Constanța
(7+0) și Dinamo Brașov 
(0+7) ambele cu 7 p. etc.

★
Ultimele concursuri de sală 

din acest sezon se vor des
fășura după următorul pro
gram : campionatul Capitalei 
pentru juniori 1 și II, vineri 
și sîmbătă, (de la ora 16,30) 
și campionatul Capitalei pen
tru copii, duminică (de la ora 
9). Ambele competiții vor a- 
vea loc în sala Floreasca II.

Lucia Manea încheie o acțiune de atac a dinamovistelor în meciul lor 
cu C.S.M. Cluj (3—1)

Foto : I. Mihăică
SERIA I

, MASCULIN
7. Voința Craiova
8. Partizanul r. Brașov
9. C.S.M. Sibiu

13
13
13

6
5
5

7 21:28 19
8 24:27 18
8 22:26 18

1. Tractorul Brașov IC 15 1 45:11 31 10. știința București 13 2 11 15:35 15
2. Rapid București 15 14 1 43: 6 29 11. Progresul București 13 2 11 12:36 15
3. Dinamo Buc. 15 13 2 43:11 28 12. C.S.M. Cluj 13 1 12 7:38 14
4. știința Galați 15 11 4 37:19 26 RRWA A TT-A5. Steaua București 15 7 8 30:25 22
6. Știința Timișoara 15 7 8 25:33 22 MASCULIN
7. Farul Constanța 14 7 7 25:24 21 1. Ind. sîrmei C. T. 8 5 3 16:10 33
8. Știința Cluj 15 6 9 23:30 21 2. înainte Timișoara 8 5 3 16:12 13
9. Dinamo Bihor 16 5 11 19:41 21 3—5. Semănătoarea Buc. 8 4 4 15:15 12

10. Constructorul Brăila 15 5 10 20:32 20 3—5. Știința Petroșeni 8 4 4 14:14 12
11. Petrolul Ploiești 15 5 10 21:34 20 3—5. Știința Brașov 8 4 4 13:13 12
12. Minerul Baia Mare 15 5 10 19:38 20 6. Metalul Pitești 8 4 4 14:15 12
13. Progresul București 16 3 13 16:39 19 7. C.S.M. Cluj 8 3 5 11:15 11
14. C.S.M.S. Iași 15 3 12 17:40 18 8. Electroputere Craiova 8 3 5 11:16 11

FEMININ feminin
1. Rapid București 13 12 1 38:12 25 1. Progresul Tîrgoviște 6 5 1 13:12 11
2. C.P. București 13 10 3 34:17 23 2. Penicilina Iași 6 4 2 17: 7 10
3. Dinamo București 12 10 2 32:10 22 3. Voința M. Ciuc 6 4 2 13: 9 10
4. Farul Constanța 13 9 4 30:15 22 4. Știința Tg. Mureș 6 3 3 14:10 9
5. Știința Cluj 13 8 5 30:22 21 5. Corvinul Deva 6 2 4 9:16 8
fi. Metalul București 12 7 5 25:24 19 6. FL roșie București 6 0 6 6:18 6



BIN CARNETUL
CINCI MINUTE DUPĂ...

CUPLAJ

Să facem o raită prin cabine, culoa- 
holuri. Să începem cu cabina... ar- 
lor. F. Marschall, conducătorul pri- 

partide, răspunde la întrebarea 
;tră in... rominește. E născut la 
ișoara. „Mi-a plăcut disputa dintre 
ua și Progresul. Jucătorii au fost 
iplinați și eu am avut o misiune 
iră. Cred că Progresul a vrut 
t să ciștige acest joc. A luptat 

la epuizare și a cîștigat cele două 
:te. Iată considerentul pentru care 
■ciez că ceea ce a obținut e meri- 
Echipele dv. joacă mai repede decît 
austriece."

impair iot ui său, J. Kokoly, mai este 
in „uniforma" impusă de calita- 

de arbitru, dar ne răspunde cu 
•bilitate: „Rapid este o echipă foar- 
>ună, dar joacă prea mult balonul 
lijlocul terenului și finalizează prea 
n. Pentru^ maniera în care a evo- 
astăzi, îndeosebi in repriza I, i-aș 

■da nota 9. Mi-au plăcut, îndeosebi, 
rgescu, Dumitriu și Năsturescu. 
impresia că Dinamo n-a fost într-o 

rrea bună. Campionii dv. nu s-au 
Serf" decît în ultimul sfert de oră 
jartidei. Prea tîrziu..."
fără, pe culoar, Mindru se întreține 
leorgescu (Steaua), care-i sugerează 
ioace la loto numărul 28 (data zi- 

Mindru zîmbește și-i spune că no
ii său a stat In... picioarele lui 
tea, Raksi sau Sorin Avram.
i cîteva scurte declarații:
UNWEILLER IV : .Am intrat pe te- 
nerestabllit complet".
H. ENE : „Echipa noastră a jucat

. POPA: Codreanu mi-a scos șu
ii /"
. GEORGESCU: „Am alergat cit 
'ru două meciuri, dar suit fericit că 
cîștigat."
. DAN (Rapid) : „Suporterii noștri 
așteptat de multă vreme această 
orie și sint bucuros că am putut să 
Zoleritn".

V. P.

DE LA IAȘI

CRONICARULUI...
producă o „lovitură de teatru" i Sasu 
a șutat de la 18 metri, puțin pe lingă 
poartă.

• O remarcă în legătură cu jocul 
portarului ieșean: a jucat afară din 
poartă, uneori aproape ca un „mătură
tor" in spatele liniei pe care o formau, 
in fața sa, apărătorii. în acest rol, a 
avut intervenții oportune.

• Stoicescu, perfect valid, n-a jucat 
duminică. Poate că un Stoicescu odih
nit, pus la punct cu pregătirile, ar fi 
fost bun în atacul steril al CSMS-ului. 
Antrenorul C. Teașcă nu are însă ne
voie de jucători care-și permit repetate 
acte de indisciplină și abateri de la 
viața sportivă chiar în ajunul meciu
lui. De aceea nu l-a introdus în for
mație. Și bine a făcut I

R. U.

MECI URÎT LA SIBIU

CAMPIONATUL CATEGORIEI B

> Băimărenii s-au descurcat bine 
ași, de unde au plecat cu un punct, 
acest punct îi satisface cu atît mai 
t, cu cît, la Baia Mare, în tur, le 
duseră pe amîndouă...
in jocul de apărare (calm, lucid, 
: grupat), fotbaliștii antrenați de 
sie au ieșit uneori destul de pericu- 

Ne-a plăcut felul cum Minerul a 
traatacat. E adevărat că numai 
unul sau doi atacanți (de obicei 

u și Soo) se „aventurau" în atac, 
coechipierii lor știau să-i susțină, 

nsind in „pachet" in spatele lor, 
'ejîndu-i la o distanță de joc con- 
abilă, intervenind pentru ca balonul, 
ată pierdut, să poată fi recuperat 
să nu se întoarcă decît cu întîrzie- 

n terenul lor. De cîteva ori, șuturile 
la distanță ale oaspeților l-au solici- 
pe Constantinescu sau au șuierat 
lingă bare, dar în min. 89 era să se

Deși echipa locală, C.S.M. Sibiu, a 
întrecut duminică cu 3—0 pe .4.S. Cugir, 
jocul a nemulțumit profund publicul 
sibian. De ce? O serie de jucători au 
practicat un fotbal obstructionist, s-au 
lovit reciproc, incit unii spectatori au 
ajuns la concluzia că din cei 22 de fot
baliști care evoluau pe teren cu greu 
s-ar fi putut înjgheba o echipă discipli
nată. Promotorii au fost: Mureșan, Mi
hai și Boroș I (ultimul eliminat chiar 
pentru lovirea adversarului) de la A.S. 
Cugir, iar de la gazde bl acu, Ene și 
Buzesan.

T. I,

58 DE... FAULTURI

Un meci de slabă factură tehnică, 
presărat cu foarte multe durități, a fost 
cel dintre Tehnometal București și 
Marina Mangalia, terminat cu scorul 
de 1—1. Apreciem drept pozitivă ini
țiativa arbitrului Tudorel Leca din 
Brăila, care a cerut, la pauză, căpita
nilor și antrenorilor celor două echipe 
să-și „cheme jucătorii la ordine". Ast
fel, în cea de-a doua repriză am nu
mărat numai... 18 faulturi față de 
40 în prima (?!)

Antrenorii formațiilor respective sînt 
datori să-și sporească exigența în pri
vința disciplinei fotbaliștilor pe care-i 
antrenează.

H. S.

UN GEST REPROBABIL

Repriza I a meciului de categorie re. 
gională, Sporting Roșiori— C.F.R.-I.R.T.A. 
Giurgiu era pe sfîrșite. In min. 43, la 
situația de 1—0 pentru Sporting, forma, 
ția gazdă... a îndrăznit sâ mai înscrie 
o da’ă și faptul l-a scos din sărite pe 
jucătorul giurgiuvean Protopopescu. Pină 
într.atît, incit s-a repezit la arbitrul de 
tușă, Alex. Lascu (care n.a semnalat un 
presupus ofsaid) lovindu.l și trîntindu-l 
de pămint.

A fost necesară intervenția arbitrului 
de centru, tov. Cochintu, care, alergtnd 
la fața locului, l.a eliminat pe jucătorul 
recalcitrant. Trei minute (cît scrie la re
gulament), a trebuit să aștepte arbitrul 
ca hotărirea lui să fie adusă la îndepli
nire. Totul a fost în zadar. Protopopes. 
cu a fost neclintit în... încăpăținarea de 
a nu părăsi terenul de joc. Este drept, 
nici antrenorul sau conducătorul echi
pei n.au apreciat că este cazul să in. 
tervină și el. Așa că arbitrul s.a văzut 
nevoit să fluiere sfîrșltul partidei. Cui 
i-a folosit atitudinea huliganică de care 
a dat dovadă Protopopescu ?

T. NEGULESCU — coresp.

• Siderurgistul și Dinamo Bacău (in

SERIA I

CONSTRUCTORUL BRĂILA — 
SIDERURGISTUL GALAȚI (1—0). în 
ciuda timpului nefavorabil, derbiul se
riei I a atras pe stadionul din Brăila 
peste 10 000 de spectatori. Victoria 
gazdelor este meritată și a fost rea
lizată în min. 29 prin transformarea 
unei lovituri de la 11 m de către Co
teț, ca urmare a unui fault comis în 
careu de Ivănescu asupra lui Cazacu. 
Localnicii au ratat alte două ocazii 
favorabile. Siderurgistul a jucat slab. 
Partida a fost condusă bine de V. Pă- 
dureanu (Buc.) (N. Costin-coresp.).

FLACĂRA MORENI — POIANA 
CIMPINA (2—1). Flacăra și-a asigu
rat victoria în repriza I, cînd a do
minat mai mult. Au înscris: Albină 
(min. 33 din 11 m) și Drăgan (min. 
44) pentru Flacăra, respectiv Nisl- 
peanu (min. 83) la o greșeală a por
tarului Bucur. Jocul s-a desfășurat 
pe un vînt puternic. (Gh. 1 linca, R. 
Săndulescu-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
TALUL TÎRGOVIȘTE (1—0). Brașo
venii au dominat net și puteau ob
ține o victorie la un scor mult mai 
mare, dar Ciripoi a ratat un 11 m 
(min. 35), iar portarul oaspeților, Ni
culescu, a fost excelent. Singurul gol 
a fost înscris în min. 42 de Roșea, 
care a trimis balonul impecabil în 
poartă la o lovitură de la 18 tn. în 
min. 87 Nițescu (Metalul) a fost eli
minat pentru proteste repetate. Partida 
a avut loc la Sighișoara. (I, Turjan- 
coresp.).

UNIREA RM. VTLCEA — CHIMIA 
FAGARAȘ (3—0). După o repriză în 
care au jucat crispat, cu șuturi puține 
la poartă, în a doua parte gazdele își 
■revin, combină mai precis, trag mai 
mult la poartă, înscriind de trei ori: 
Mihăilescu (min. 63 și 73) și Lich- 
tehstein (min. 87). în ciuda înfrîngerii 
oaspeții au lăsat o impresie frumoasă. 
Bun arbitrajul lui C. Prelici (Buc.). 
(D. Roșianu-coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (3—2). Meci de mare 
luptă, desfășurat într-un ritm susți
nut, în ciuda terenului desfundat. Am
bele echipe au avut perioade egale de 
dominare, însă gălățeniii au fost mai 
insistenți în fața porții. Au înscris: 
Soare (min. 8 și 46) și Ionescu (min. 
71 din 11 m) pentru găiățeni, respec
tiv Rotaru (min. 29) și Urseanu (min. 
56). A condus cu multe scăpări Ion 
Soos (Tg. Mureș). (T. Siriopol-co- 
resp.).

METALUL BUCUREȘTI — DINAMO 
BAC AU (4—2). Puțini dintre spectatorii 
prezenți la acest joc se așteptau Ia o 
victorie a gazdelor, mai ales că oaspeții 
cîștigaseră în etapa trecută, la scor (7—1), 
meciul cu Constructorul Brăila. Și to
tuși, bucureștenii au obținut victoria în 
urina unui joc foarte bun. Dînd dovadă 
de multă putere de luptă și beneficiind 
de o pregătire fizică excelentă, care le-a 
permis să fie mereu primii la minge, 
metalurgiștii s-au impus în fața valoro
sului lor adversar, pe care l-au depășit 
net, înscriindu-i patru goluri, din care 
trei 5,lucrate" foarte frumos. în plus, 
ei au ratat o serie de ocazii și datorită 
portarului băcăoan care a avut inter
venții salvatoare, de ultim moment.

în ciuda faptului că au fost învinși, 
dinamoviștii au făcut un joc bun. Ei au 
scăpat de cîteva ori pe contraatac și au 
ratat ocazii bune de a înscrie (Matei 
a fost de trei ori singur cu portarul în

seria I) și Știința Timișoara (in seria a ll-a) au pierdut puncte prețioase
față). Dar după ce au reu
șit egala rea ei nu au mai 
avut nici forța fizică și 
nici cea morală pentru a 
cîștiga.

Roman a deschis scorul 
în min. 10, pentru Metalul, 
iar Unguroiu a egalat în 
min. 28. Aici trebuie spus 
că arbitrul M. Biolan a 
greșit nesancționînd faultul 
comis înainte de către Un
guroiu asupra lui Szabo. 
In min. 44, Niculescu II în
scrie din 11 m pentru Me
talul și din nou, în min. 
59, băcăoanii egalează prin 
același Unguroiu. Minute
le 70 și 72 aduc golurile 
trei și patru ale Metalului, 
înscrise de către Buzat u 
și Roman. în min. 85 Un
guroiu a fost eliminat ele 
pe teren pentru insulte 
aduse arbitrului.

M. Biolan (Tr. Severin) 
a condus cu greșeli echi
pele :

Metalul : Niculescu I 
(Petre) — Botescu, Tudor, 
Malschi, Stere — Petrescu, 
Szabo — Buzatu, Nicules
cu II (Pantelimon), Anton, 
Roman. Dinamo Bacău : 
Ghiță (Bucur) — Rădules- 
cu, Panait, Gros, Publik 
— Vătafu, Seceleanu (Du
mitrescu) — Petr o viei, 
Gram, Unguroiu, Matei.

Portarul băcăoanilor se întinde zadarnic: balonul 
trimis cu putere de Roman se odihnește în plasă

C. DUMITRIU

SERIA A ll-A
SAțTMĂREANA— INDUSTRIA S1R- 

MEI C. TURZII (1—1). Deși au do
minat mai mult, gazdele nu au putut 
cîștiga, deoarece apărarea oaspeților a 
fost greu de trecut. Și totuși, Sătmă- 
reana putea obține victoria în finalul 
partidei dacă Meszaros nu rata o lo
vitură de pedeapsă în min. 89, acor
dată pentru un fault comis în careu 
de Istrate. Cele două goluri ale întâl
nirii au fost înscrise de Mureșan I 
(min. 8) pentru oaspeți și Naghi (min. 
36) pentru localnici. (A. Verba — co
resp.).

MINERUL LUPENI—ȘTIINȚA TI
MIȘOARA (2—0). Meciul s-a desfășu
rat sub semnul unei lupte aprige pen
tru cucerirea victoriei. In repriza I a 
dominat Minerul, iar în cea de a ll-a 
jocul s-a echilibrat, Știința ratând multe 
ocazii favorabile, prin Mihăilă și Co- 
tormani. Victoria Minerului a fost asi
gurată de Pleian (min. 3) și Ologu 
(min. 64). Arbitrul Romulus Pop (Ora
dea) — foarte bun. (I. Cotescu, I. 
Ciortea — coresp.).

VAGONUL ARAD—A.S.A. TG. MU
REȘ (2—1). Gazdele și-au asigurat vic
toria în repriza 1, ca urmare a unui 
joc de bun nivel tehnic și a unei do
minări evidente. Golurile echipei Va
gonul au fost realizate din lovituri de 
la 11 m (min. 13 și 28 — autor Toma). 
Oaspeții au marcat prin Gyorfi (min. 
26) în urma unei acțiuni personale. 
(Șt. Iacob — coresp.).

CLUJEANA—JIUL (1—0). Partida, 
foarte disputată, a fost de slab nivel 
tehnic. Clujenii au fost foarte insistenți, 
dar Ion Vasile, portarul oaspeților, a 
salvat echipa sa de la trei goluri ...si
gure, în repriza I. In min. 48, Stanciu 
a înscris golul victoriei, iar Farcaș

Foto: V. Bageac 
(Jiul) a ratat o ocazie foarte favorabilii 
de a egala. (I. Brățan și T. Bara — 
coresp.).

RECOLTA CĂREI—GAZ METAN 
MEDIAȘ (1—1). Scorul întâlnirii a fost 
realizat de Hauler (min. 25) pentru 
Recolta și Țica (min. 65) pentru Gaz 
Metan, la o lovitură liberă de la 30 m. 
Arbitrul G. Dorneanu (Fălticeni) a con
dus foarte slab : a permis multe duri
tăți, nu a acordat lovituri de la 11 m, 
atunci cînd a fost cazul, alteori a acor
dat și apoi a revenit (la presiunea oas
peților). (T. Silaghi — coresp.).

C.S.M. SIBIU—A. S. CUGIR (3—0). 
Joc de slabă factură tehnică, presărat 
cu durități. Au înscris: Comșa (min. 
14), Văcaru (min. 26, dintr-o lovitură 
de la 11 m acordată în mod gratuit) și 
din nou Comșa (min. 85). (Gh. Topîr- 
ceanu — coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA—C.S.M. RE
ȘIȚA (3—1). A doua victorie consecu
tivă realizată în retur de timișoreni. 
Au marcat: Gergeli (min. 52), Covaci 
(min. 79 și 89) pentru C.F.R., respectiv 
Arnotski (min. 90). (Al. Gross — co
resp. reg.).

Omogenizarea
- V-a plăcut cum a jucat echipa, 
stre ? l-a întrebat, mai în glumă, 

în serios, un spectator pe an tre
ji secund Petre Steinbach, după 
iul juniorilor cu C.F.R. Roșiori, în- 
iat cu scor alb.
ăspunsul negativ, dat cu prompti- 
ine și cu o umbră de îngrijorare, 
: justificat și oglindește părerea în- 
[ului colectiv tehnic al echipei, 
ă vedem cum stau lucrurile, 
chipa din Roșiori a jucat cu am- 
e, așa cum fac de obicei sparing- 
tenerii reprezentativelor. Plusului 
vîrstă și experiență i s-a adăugat, 
dar, și dorința vie de a pune în 
culta te pe juniori. (Ne amintim că 
ipa care a cîștigat turneul U.E.F.A. 
acut 2—2 cu Roșiorii). Meciul a 

util, deci, dînd posibilitate antre- 
Jor 01a și Steinbach — și jucăto- 
r — să tragă concluziile necesare, 
n cele două reprize echipa a avut 
îportări diferite. In prima s-a jucat 
:, în contradicție cu tinerețea echipei, 
onul a fost purtat întîi numai pe 
iga, apoi numai pe dreapta, s-a 
> foarte puțin la poartă, s-a degajat 
intimplare. Apărarea a fost ceva

-problemă arzătoare pentru echipa UE.TA,

Fază la poarta 

mai sigură. După pauză, în locul lut 
Stanciu la înaintare a intrat Lupulescu, 
ceea ce a dat un plus de vigoare ata-

lui Birtașu

cului. Apărarea a fost mai bună (e, de 
fapt, compartimeniul cel mai apropiat 
de cerințe), mijlocașii Dobrin și Du-

mitriu au fost ceva mai mobili, iar 
înaintarea nu s-a mai înghesuit după 
minge, ca in prima parte a jocului. 
Au fost și cîteva ocazii de gol, irosite 
din pripeală.

Problema principală ce trebuie re
zolvată în cele două săptămîni care 
au mai rămas este, după părerea noas
tră, OMOGENIZAREA echipei, mai ales 
la înaintare. Aceasta va aduce, sperăm, 
nu numai organizarea corespunzătoare 
a jocului în atac, ci și o mai mare 
vioiciune în acțiuni și o frecvența mult 
crescută in trasul la poartă.

în lot domnește o atmosferă de 
muncă și seriozitate, ceea ce ne face 
să credem că deficiențele existente vor 
fi grabnic puse Ia punct. Așteptăm do
vada în meciurile de verificare cu Dunav 
Russe (miercuri, la Russe) și repre
zentativa U.E.F.A. a Turciei (4 și 7 
aprilie, la București).

La jocul de antrenament de la Ro
șiori au participat: Gornea, Birău, 
Sătmăreanu, Boc. Păciulete, Dumitriu, 
Dobrin, Stanciu, Lupulescu, Țarălungă, 
Neagu și Oblemenco.

M. COSTEA

UN INTERESANT CUPLAJ 
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL

(Urmare din pag. 1)

Georgescu (Rapid),. Năsturescu (Ra
pid), Pîrcălab (Din. Buc.), Dumitriu II 
(Rapid), Adam (Știința Cluj), Ionescu 
(Rapid), Voinea (Steaua), Creiniceam* 
(Steaua), Codreanu (Rapid).

★
Printre formațiile maghiare cu r» 

bună reputație se bucură și echipa 
Szeged, al doilea oaspete al cuplaju
lui de miercuri. în campionatul ma
ghiar care se află acum abia la 
început, Szeged are o comportare 
bună. Echipa — după relatările ziaru
lui „Nepsport" — este alcătuită din- 
jucători tineri, studenți ai facultăților 
din Szeged, care în urină cu 2—3 
ani au făcut parte din lotul UEFA.- 
Formația, antrenată de Moor Ede^ 
practică un joc ermetic, cu acțiunii 
pe contraatac. Din lot fac parte-.; 
Koranyi, Koovari, Kiirtosi, Arato, Dez-> 
sofi, Cserko, Szekeres, Szlovak, Re* 
menyik, Nemes, Csomor și alții.

Antrenorul Bazil Marian ne-a comu< 
nicat că a convocat pentru partida cit; 
Szeged următorii jucători : Andrei (Ra-ț 
pid), Constantinescu (CSMS), Lupescti 
(Rapid), Petescu (Steaua), D. Nicolaiet 
(Steaua), Surdan (Știința Tim.), Deleanu- 
(CSMS), Jamaischi (Rapid), Ștefănescit 
(CSMS), D. Popescu (Progresul), Neșikj 
(Știința Cluj), Avram S. (Steaua), Ma-ij 
tei (CSMS), Frățilă (Dinamo Buc.)*’ 
Szabo (Știința Cluj), Gane (Steagul- 
roșu), Haidu (Dinamo Buc.).



^CICLISM
N. Ciumeti învingător
în „Cupa primăverii44
Duminică dimineața, în organizarea 

clubului Olimpia, s-a disputat pe șo
seaua Olteniței prima competiție ci- 
clistă a anului.

Cursa a fost dotată cu „Cupa primă- 
țverii", care a revenit clubului Olimpia.

Proba avansaților desfășurată pe dis
tanța de 50 km a revenit la sprint di- 
znamovistului N. Ciumeti, care a reali- 
j.zat timpul de lh:23,25 fiind urmat de 

tV. Burlacu (Steaua), Gh. Bădără (Di- 
.•namoj și Gh. Suciu (Torpedo Brașov) 
Ttoți în același timp cu învingătorul.

La categoria juniori I victoria lui 
fGh. Jurvale (Olimpia) a fost decisă tot 
>Ta sprint, el realizînd timpul de 44:42, 
Kjre 25 km. I-au urmat C. Negoescu 
'-(Steaua) și C. Palade (Olimpia).

La celelalte probe s-au înregistrat 
^următoarele rezultate : cat. juniori II : 
El. Dorel Radu (Steaua), 2. G. Ciumeti 
MC.P.B.), 3. P. Crașoveanu (Olimpia) ; 
leat, semicurse: 1. D. Ferfelea (S.S.E.2), 
J2. St. Velicu (S.S.E.2), 3. M. Straub 
--(Steaua) ; cat. oraș : 1. P. Mendeac
^Voința), 2. I. Aldea (S.S.E.2), 3. T. 
•Nicolescu (Steaua).

Clasament pe echipe : 1, Olimpia 17 
p; 2. C.P.B. 22 p; 3. Steaua 27 p; 
■4, Dinamo 39 p ; 5. Voința 75 p.

D. TĂNĂSESCU — coresp.

POPICE
Rezultate bune in concursul de selecție de la Mediaș

MEDIAȘ 29 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Arena Gaz metan din 
localitate a găzduit în ultimele zile 
ale săptămînii trecute cel de-al doilea 
concurs de selecție al anului la popice. 
Cu acest prilej și-au disputat întîieta
tea 40 de sportive și tot atiția spor
tivi, vizați pentru a face parte din lo
turile republicane. S-a jucat la proba 
clasică de 100 bile mixte la femei și 
200 bile mixte la bărbați.

întrecerea feminină s-a încheiat cu 
victoria tinerei sportive’ din Brașov, 
Use Schmid, care a fost marcată cu 
426 p.d. Succesul ei este cu atît mai 
important, cu cit ea avea în față, în 
timp ce lansa, pe Crista Szocs, care a 
doborît 425 de popice în prima zi de 
concurs. Clasamentul finai arată ast
fel: 1. lise Schmid (Metrom Brașov) 
426 p.d.! 2. Crista Szocs (Voința Bucu
rești) 425; 3. lohana Barna (Gaz me
tan) 419; 4. Cornelia Grecu (Construc
torul București) 418; 5. Margareta 
Szemani (Voința Tg. Mureș) 414; 6. 
Elena Trandafir (Laromet București) 
414; 7. Maria Chiru (Cimentul Medgi
dia) 412; 8. Maria Stanca (C.S.M. Re
șița) 402; 9. Vavila Tuțică (Rafinăria 
Cîmpina) 403; 10. Ileana Ghiarfaș 
(Voința Cluj) 399. După cum se vede, 
o serie de sportive fruntașe ca Elena

I» ATATI E

Predeanu, Elena Lupescu, Ținea Bala- 
ban și Margareta Chelemen nu s-au cla
sat pe primele locuri, ceea ce dovedește 
că nu s-au pregătit cu conștiinciozitate. 
In afară de concurs, Elvira Cercea 
(Gaz metan) a realizat 435 p.d.

La băieți, am asistat la o... avalanșă 
de rezultate peste 900 p.d. Pentru pri
ma oară se înregistrează în țara noa
stră un număr de 9 jucători care reu
șesc să depășească granița celor 900 
p.d. în același concurs. Din păcate, 
autorii acestor rezultate, cu excepția 
lui Tiberiu Szemani, au avut la „izo
late" prea multe bile... goale. Este o 
problemă care trebuie să dea de gîndit an
trenorilor respectivi. Clasament final: 1. 
Ion Micoroiu (Olimpia Reșița) 972 p.d 
(performanța depășește recordul repu
blican deținut de T. Szemani cu 941 
p.d.) ; 2. A. Șucatu (Rafinăria Cîm- 
pina) 952; 3. B. Kiss (Gaz metan) 
951 ; 4. T. Szemani (Voința Tg. Mu
reș) 949 ; 5. C. Rudău (Constructorul 
București) 945; 6. P. Purje (Rafinăria 
Cîmpina) 945; 7. Gh. Silvestru (Rafi
năria Teleajen) 930 ; 8. T. Niculescu 
(Constructorul Craiova) 910; 9. F. Pe
tre (Gaz metan) 902; 10. V. Mintoiu 
(Rapid București) 844.

TRAIAN IOANIȚESCU

Vineri — închiderea vinzării la Sportexpres 
Duminică concurs special Pronosport

La sfîrșitul săptămînii, 
„Concursul republican de hală“ la înot

La sfîrșitul săptămînii, înotătorii 
(fruntași din întreaga țară (seniori și 
Juniori categoria I) își vor disputa la 
^bazinul Floreasca întîietatea în cadrul 
tradiționalului „Concurs republican de 
hală". Federația de specialitate a in
vitat sportivi din regiunile Banat, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Crișana și, 
bineînțeles, din orașul București. Se 
contează pe participarea a peste 100 
de înotători care vor face cu acest pri
lej cea mai importantă verificare a 
pregătirilor din sezonul de iarnă. Pro
bele concursului, programat pentru sîm- 
bătă de la ora 18,S0 și duminică de la 
ora 17,30, sînt: băieți: 100 m, 400 m, 
800 m și 4X 100 m liber, 100 m și 200 m 
fluture, 100 și 200 m bras, 100 m și 
200 m spate, 400 m mixt și 4X100 m 
mixt; fete: 100 m, 400 m și 4X100 
m liber, 100 m și 200 m bras, 100 m 
spate, 100 m fluture, 400 m mixt 
și 4X100 m mixt. La întreceri vor lua

parte, în afară de concurs, și jucători 
de polo.

★
înotătorii de la C.S.M. Cluj au par

ticipat de ourînd la un reușit concurs 
de verificare a pregătirilor efectuate 
în timpul iernii. Unele din rezultatele 
înregistrate (în bazin de 25 m) ilus
trează că-s-a muncit cu sîrguință- Iată 
cîștigătorii probelor : SENIORI, 100 m 
liber: V. Horvat 59,7 (pe locul secund 
s-a clasat C. Piscolti cu 59,9); 100 m 
fluture: V. Horvat 1:07,2; 100 m spate: 
I. Kakasi 1:17,3; JUNIORI, 100 m 
liber: E. Hegheduș 1:03,6; 100 m bras: 
I. Silaghi 1:20,2; 100 m fluture: E. 
Hegheduș 1:16,7; COPII, 50 m liber: 
Zeno Oprițescu 33,6; 50 m bras: 1. Ili
escu 45 0; 50 m fluture: M. Olaru 46,2; 
FETIȚE, 100 m liber: M. Taglis 1:33,7; 
100 m spate: Iolanda Neda 1:33,6; 
50 m bras: Viorica Silaghi 45,8; 50 m 
liber: Iolanda Neda.

In orice ocazie, In excursii, la munte, la mare

RADIO-RECEPTORUL S.63IT. CU TRANZISTORI
Receptor portabil, d« buzunar, superhete- 

rodină, cu cablaj imprimat, echipat cu 6 tran- 
zistori șl 2 diode cu germaniu.

• Permite ascultarea emisiunilor pa 
unde medii ți lungi.

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

grame.
• Antenă de ferită interioară ți buc

șe pentru antenă exterioară.
• Alimentarea : 4 baterii cilin

drice de 1,5 V fiecare, mon
tate în interiorul casetei.

5

• Piese de schimb asigurate
• Prețul 900 lei.

• Receptorul este îmbrăcat 
într-o husă de piele prevă
zută cu o curea de purtare.

Aviație

Campionatul de microinodele

în marea hală subterană de la ori
zontul întîi al salinei Slănic, s-a des
fășurat sîmbăta trecută etapa finală a 
campionatului republican de micromo
dele. Au participat la întrecere 31 de 
concurenți calificați în urma etapelor 
regionale.

Confirmînd pronosticurile, maestrul 
sportului Otto Hints, de la Voința Tg. 
Mureș, s-a clasat pe primul loc cîști- 
gînd și în acest an titlul de campion 
republican.

Micromodelul său, mai ușor de un 
gram, s-a menținut în aer 18 min. 38 
sec., rezultat pe care l-a obținut încă 
din prima lansare. De menționat că 
și celelalte cinci lansări ale lui Hints 
au fost apropiate de această perfor
manță.

Iată clasamentul în continuare : 2. 
Francisc Bolony (Voința Tg. Mureș) 
13 min. 54 sec. ; 3. Nicolae Besman 
(Constructorul Galați) 12 min. 38 sec. ; 
4. Petru Florea (Constructorul Galați) 
11 min. 57 sec. ; 5. Gheorghe Dumi
trescu (Grivița Roșie București) 10 min. 
16 sec. ; 6. Ion Șerban (Grivița Roșie 
Buc.) 10 min. 1 sec.

Pe echipe, locul întîi a fost obținut 
de formația regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară. O frumoasă performanță au 
realizat și reprezentanții regiunii Galați, 
clasați pe locul II.

• Vineri 2 aprilie a.c. se închide 
vînzarea la concursul Sportexpres, 
trimestrul 1/1965. Tragerea numerelor 
cîștigătoare la Sportexpres va avea 
loc marți 6 aprilie a.c. la Tg. Mu
reș. La Sportexpresul din trimestrul 
1/1965 se atribuie 22.960 premii: în 
frunte ou 20 autoturisme și 60 ex
cursii cu autocarul în R.P. Ungară 
și R.S. Cehoslovacă. în afara acestor 
premii se mai atribuie: motociclete, 
soutere, televizoare, frigidere, apara
te de radio, mașini de cusut, mașini 
de spălat rufe ș.a. Proc-urîndu-vă cît 
mai multe bilete Sportexpres, vă mă
riți șansele de cîștig.

• Duminică 4 aprilie a.c. Loto
Pronosport organizează primul con
curs special Pronosport al anului.
Acest concurs special urmează unu
ia din cele mai interesante con
cursuri ale anului (concursul nr. 13, 
etapa din 28 martie). Victoriile re
purtate de Progresul Buc., Ra
pid Buc., Steagul roșu, Construc
torul Brăila ca și meciurile nule rea
lizate de Dinamo Pitești și Minerul 
B. Mare (în deplasare), pun sub 
semnul îndoielii apariția vreunui bu
letin cu 12 rezultate așa că, în afara 
celorlalte puncte de atracție, concursul 
special de duminică poate beneficia 
și de un report. Acest lucru nu se 
va putea ști însă decît vineri seara.

Concursul special de duminică be
neficiază de premii suplimentare în 
obiecte în valoare totală de 100.000 
lei (1 autoturism, 1 motocicletă, 1 mo
toretă, 1 televizor, aparate de radio, 
frigidere ș.a.) și premii suplimentare 
în bani. Lista premiilor suplimentare 
se găsește la toate agențiile Loto— 
Pronosport. Participarea la concursul 
special pentru premiile obișnuite se 
face pe actualele formulare, ca la ori
care alt concurs. Pentru a participa 
la premiile suplimentare în obiecte și 
bani, trebuie să se indice pe buleti
nul jucat, 4 meciuri din cele 12 ale 
concursului, la care se vor marca în 
total (de una sau de ambele echipe) 
cel mai mare număr de goluri.

în cazul participării cu variante 
simple, indicarea celor 4 meciuri se 
va face prin încercuirea cu cerneală 
sau pastă a pronosticurilor înscrise 
la cele 4 meciuri la care se consi
deră că se vor marca cele mai mul
te goluri (pentru fiecare variantă sim
plă în parte).

în cazul indicării celor 4 rezultate 
speciale exacte pe o variantă simplă 
se obține un premiu suplimentar.

în cazul participării cu o variantă 
combinată, participantul are dreptul 
de a înscrie în spațiul alb din dreap
ta variantei . combinate atîtea semne 
de „X“ în dreptul a 5—12 meciuri, 
cîte îi dau dreptul numărul de va
riante al combinației jucate (conform 
combinațiilor pentru premiile supli

mentare din „Programul* Loto-Pcooo 
sport').

De altfel, modele de completare s 
buletinelor găsiți pe fluturașii aceste 
concurs și în Programul Loto-Pro 
nosport. Programul concursului specia 
Pronosport din 4 aprilie a.c. este ur 
mătorul:

I. Știința Cluj — Rapid
II. Dinamo Pitești—Dinamo Buou

III. Progresul — C.S.M.S. Iași
IV. Minerul B. Mare—Crișul
V. Petrolul — U.T.A.

VI. Steaua—Farul
VII. Steagul roșu—Știința Craiova 

VIII. C.F.R. Pașcani — Din. Bacă:
IX. C.S.M. Reșița—A.S.A. Tg. M.

X. Fiorentina—Milan
XI Internazionale—Bologna

XII. Juventus—Torino.

• Azi, ultima zi pentru depune 
rea buletinelor cîștigătoare la con 
cursurile Pronosport și Pronoexpre 
nr. 12.

Tragerea concursului Pronoex- 
preș de mîine va avea loc în Bucu 
rești, str. Doamnei nr. 12. Tragere: 
Loto-Central de vineri, 2 aprilie a.c 
va avea loc la Sf. Gheorghe (reg 
Brașov).

Rubrică redactată de Loto—Pro 
nosport.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul internațional d< 

fotbal SEL. TINERET — SZEGED ș, 
SEL. DIV. A — WIENER SPORT 
KLUB de mîine, de pe stadionu 
„23 August", biletele se găsesc la ca 
sele obișnuite: str. Ion Vidu, Prono 
sport cal. Victoriei nr. 2, agenții 
C.C.A., din bd. 6 Martie, stadioane!» 
„23 August", Republicii, Dinamo ș 
Giulești. Casa din str. Ion Vidu esk 
deschisă, fără întrerupere, între oret« 
9—21.

• Patinoarul artificial din pa-rcu 
„23 August" este deschis pentru pa. 
naj public ZILNIC între orele 1 
20,30, iar duminica și dimineața, 
orele 10—13.

• Casa specială din str. Ion 
restituie pînă în ziua de 3.IV 
biletelor de la întîlnirea 
de handbal DINAMO —
PERS din 20.III, care a fost 
DUPĂ ACEASTA DATĂ SUMELE 
RESTITUITE SE PRESCRIU.

• La bazinul acoperit
funcționează un curs de inițiere la 
pentru copii. înscrieri la bazin.

Cu : SERBAN CANTACUZINO, SEBASTIAN PAPAIANI, ILEANA DUNAREANU, IRINA GARDESCU, DEM. 
RADULESCU, ILIE PETRE, ȘTEFAN IORDACHE, DAN IONEȘCU, LIGIA MOGA

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE
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„MASA ROTUNDĂ**

SĂ RIDICĂM CLASA BOXULUI DIN

*<■

ȚARA NOASTRĂ
„Cheia“ dezvoltării boxului — instruire 

de© Despre centrele
temeinică competentă, 
tradiție șî cele unde

in săli • Cum 
trebuie creată

« n

se va face selecția pentru 
tradiția © Arbitrajele

,,europene*1 ?

a oxul este unul dintre sporturile care se bu- 
> cură de o mare popularitate în țara noastră.

La reuniunile pugilistice, îndeosebi la cele 
i cadrul cărora evoluează sportivi fruntași, 
nt prezenți mii de spectatori. Folosind din 
lin condițiile create, pugiliștii fruntași s-au pre- 
ătit — sub conducerea competentă a antrenori- 
>r — cu multă seriozitate, obținînd o serie de 
■iccese remarcabile.
Cu toate acestea, mai cu seamă în ultimul an, 

oxerii noștri fruntași au fost departe de a satis

face exigențele publicului spectator. Mulți s-au 
întrebat în mod firesc: în sălile noastre de antre
nament nu mai vin, oare, tineri talentați, nu mai 
dispunem de antrenori pricepuți, metodele de 
pregătire sint perimate ?

Pentru a elucida unele din problemele care 
frămîntă boxul nostru, redacția a organizat o 
discuție la „masa rotundă" la care a invitat 
activiști ai federației de specialitate, antrenori 
din cluburi și asociații sportive, arbitri, boxeri.

„Cheia” dezvoltării boxului — 

astruire temeinică, competentă, in săli
Se vorbește de mulți ani, și nu fără 
mei, despca-neeesitatea pregătirii sis- 
matice a boxerilor în sălile cluburilor 
asociațiilor sportive O pregătire co- 

ispunzătoare, realizată sub atenta 
ipraveghere a antrenorilor din secții

C. NOUR
i.giiră obținerea unei forme sportive 

■idicate a boxerilor. In aceste condiții 
par ușura foarte mult munca antreno
rilor din loturile reprezentative, cărora 
iu le-ar mai rămine decît să „șlefuias- 
ă“, să corecteze anumite deprinderi 
nsuficient însușite in sălile de antre- 
iament.

Cum era normal, participanții la 
liscuții au dezbătut pe larg modul 
um sint sprijinite secțiile de box de 
ătre cluburi și asociații, au vorbit 
lespre necesitatea pregătirii atente a 
inerilor. „Tineretul — remarca an-
renorul CONSTANTIN NOUR —
rebuie pregătit de cei mai caii-
icati antrenori pentru ca să
existe certitudinea însușirii unor cu-

joștințe temeinice, de bază, chiar de 
a începutul activității sportive. Din 

"îeplasările făcute prin țară, am obser
vat că nu peste tot boxerii tineri se 
lucură de o asistență calificată, lată 
.«plicația greșelilor tehnice pe care 
e observăm deseori la începători. Con
sider că trebuie să discutăm puțin și 
iespre stilul de luptă asupra căruia 
știm că există opinii diferite în rîndul 
mtrenorilor din secții. Părerea noastră 
iste că nu trebuie să ne orientăm spre 
in stil strict ofensiv. Stilul — se știe 
— depinde de individ, de calitățile lui. 
Important este ca boxerul să aibă ini
țiativa in luptă. Trebuie, de asemenea, 
ca antrenorii din secții să acorde o 
mult mai mare atenție luptei „corp la 
corp", neglijată — la noi — in mod 
nepermis. La aceasta și-au adus ncon-

MARIU N1COLAE

tribuția" și unii arbitri, care n-o inter
pretează așa cum trebuie".

Am notat — în continuare — părerea 
tov. MARIN N1COLAE. secretar ge
neral al F.R.B.:

„Pentru a se asigura o pregătire te
meinică tinerilor care vin în sălile de 
box, este absolut necesar ca acestea să 
fie utilate cu materiale și echipament 
sportiv de bună calitate. Baza mate
rială este principala condiție ce se 
impune pentru a dezvolta activitatea 
pugilistică. Din păcate, insă, în unele 
săli de antrenament nu există inven
tarul corespunzător. Sint centre cu 
tradiție (Timișoara, Cluj, Craiova ș.a.) 
care nu au săli de box utilate cu un 
minim de inventar. Antrenorii ne în
științează deseori despre slaba calitate 
a unor materiale și echipamente spor
tive. ca și despre inventarul sărăcăcios 
pe care îl au la dispoziție. Pucingba- 
lurile, mănușile de sac, palmă și cele 
pentru meciuri, pantofii de tenis etc. se 
uzează foarte repede".

„Am folosit la sală o pereche de 
mănuși noi, intervine antrenorul L. 
POPESCU, dar după două antrena
mente s-au rupt. La lotul reprezentativ 
au fost aduse anul trecut cinci perechi 
de mănuși, pe care boxerii na și le-au 
putut pune în miini pîrtă nu le-au... 
tăiat (erau prea mici). De altfel, la 
centrul ±23 August" există o... expoziție 
de mănuși rupte după citeva antrena
mente. Și, se știe că termenul de uzură 
al acestora este de un an".

„Colegiul centrai de antrenori, sub
linia antrenorul federal AL. VLADAR, 
este conștient de însemnătatea deose
bită ce o are pregătirea temeinică a 
boxerului in secția de care aparține. 
Cu mici excepții, procesul de instruire 
(îndeosebi a boxerilor tineri) nu se 
desfășoară la un nivel corespunzător. 
Sint și unele cauze obiective: lipsa 
unor amenajări corespunzătoare în săli. 
Dar pe de altă parte, s-a constatat că 
antrenorii nu insistă suficient pen
tru o corectă însușire a procedeelor, 
pentru dezvoltarea vitezei de execuție a 
loviturilor, a vitezei de reacție. Noi o- 
rienlăm pe boxeri spre un stil ofensiv, 
bogat în mijloace de pregătire a ata
cului, cu inițiativă pe parcursul celor 
trei reprize. Ei trebuie să știe să lupte 
la toate cele trei distanțe, intr-un cu- 
vîni, să nu avem boxeri unilaterali. 
Pentru îmbogățirea cunoștințelor antre
norilor, "federația a hotărît ca anul a- 
cesta să organizeze un nou curs, la 
care rie-am propus să invităm. în

I. POPA
schimb de experiență, antrenori din 
U.R.S.S., Polonia și Italia".

Referindu-se la aportul pe care tre
buie să-1 aducă antrenorii din secții 
pentru dezvoltarea boxului, antrenorul 
ION CHJR1AC a arătat că : „există in 
țară peste o sută de antrenori, pe care 
i-aș împărți in două categorii: antre
nori care se ocupă de box de dragul 
meseriei și care obțin de regulă, rezul
tate bune (ca Petre Pop, Paul Mentzel, 
Victor Alexandru, Constantin Dobres- 
cu) și alții ca, Gheza Toth, Maxim 
etc. care muncesc fără pasiune, numai 
pentru a-și asigura o situație mate
rială. Este de la sine înțeles că în ase

menea condiții procesul instructiv-edu- 
cativ suferă. Urmarea s-a văzut. La lo
turile reprezentative au venit deseori 
boxeri slab pregătiți, cu care a fost 
nevoie să se muncească foarte mult. 
Neurmărind planul de perspectivă, unii 
antrenori de la cluburi și asociații se 
mărginesc să-i pregătească pe pugi- 
liști pentru un scop imediat, limitat, 
lată de ce cred că In această privință 
și colegiul central de antrenori are 
vină, deoarece nu a luat din timp toate 
măsurile care se impuneau".

„Sprijinul cluburilor și asociațiilor 
sportive — remarca antrenorul ION 
POPA — nu se face simțit decît în 
puține locuri și în mică măsură. Pe 
de o parte, nu avem în toate sălile an
trenori calificați, iar pe de altă parte 
fondurile prevăzute în bugetul secțiilor 
de box iau deseori alt drum. Datorită 
grabei antrenorilor (și, de multe ori, 
a conducerii cluburilor și asociațiilor 
sportive) pentru a obține performanțe 
imediate, tinerii sint pregătiți „în fugă", 
iar rezultatele obținute sînt necores
punzătoare".

Cum se va face selecția 

pentru „europene”?
In acest an, pugiliștii noștri frun

tași vor fi supuși unui examen sever 
— campionatele europene de la Berlin. 
Și cum acest important eveniment spor

tiv este destul de aproape (întrecerile 
au loc în luna mai), pregătirea la un 
nivel cît mai ridicat a participanților 
constituie o serioasă preocupare pentru 
forurile de specialitate.. Aceasta a fost, 
de altfel, o altă problemă care a con
stituit subiectul -discuțiilor purtate de 
invitații ziarului Soștru.

Iată ce relata, printre altele, secre
tarul general al federației romîne de 
box : „Cu prilejul analizei privind par
ticiparea boxerilor noștri la J.O. de la 
Tokio au fost scoase in evidență o se
rie de lipsuri. S-a apreciat, de pildă, 
că criteriile care ‘ au stat la baza se
lecției pentru alcătuirea lotului olim
pic au fost deficitare. Nu s-au făcut 
întreceri stimulative care să angreneze 
un număr mai mare de boxeri in con
cursuri — deci n-a existat posibilitatea 
de a selecționa pe cei mai in formă 
sportivi în acel moment — și, ca ur
mare a acestui fapt, au fost menținuți 
in lot boxeri ne pre gătiți. In această 
privință, o lipsă serioasă am avut și 
noi, federația. Tnvățînd din greșelile 
anilor trecuți, biroul F. R. Box a ho- 
tărit ca pentru campionatele europene 
din acest an. ca și pentru celelalte 
întreceri internaționale, să se facă o 
largă selecție. Turneele pe categorii de 
greutate, care au fost anunțate parti
cipanților cu citeva luni înainte, au 
angrenat in pregătire aproape 300 de 
boxeri.

Sistemul de disputare a acestor tur
nee a fost următorul: la fiecare cate
gorie de greutate au fost înscriși cite 
16 participanți împărțiți in 4 grupe de 
cite patru. Pugilistul care a obținut. 
cel mai mare număr de victorii (nu 
s-a acordai decizie de meci nul) s-a 
calificai în turneul final. Pe același 
principiu se va merge și in turneul fi

nal de la București, urmînd ca cel mai 
bun să facă parte din echipa reprezen
tativă care va merge la „europene".

Referindu-ne acum la antrenorii care 
vor pregăti și însoți pe boxeri la cam
pionatele europene, aș vrea să arăt că 
la campionatele europene vor face de
plasarea antrenorii care, pe baza re
zultatelor obținute de elevii lor, își 
vor cîștiga acest drept".

Selecția pentru „europene" nu trebuie 
însă să se facă numai pe baza com
portării boxerilor la turneele pe cate
gorii de greutate, ci și in funcție de 
rezultatele obținute în apropiatele în- 
tilniri internaționale.

Despre centrele de tradiție 

și cele unde trebuie creată tradiția
O altă problemă dezbătută la „ma

sa rotundă" a fost aceea a impulsio
nării activității pugilistice în centre cu

ION CHIR1AC
tradiție (Craiova, Galați. Timișoara, 
Cluj, Brăila, Oradea, Constanța), ca 
și în unele centre muncitorești, unde 
trebuie creată această tradiție (orașul 
„Gli. Gheorghiu-Dej“, Oțelul Roșu, Cugir 
etc.), în aceste centre, relata tov. Ma
rin Nicola’e, au fost create și se vor 
asigura în continuare condiții pentru 
activitatea corespunzătoare a cîte una 
sau două secții de performanță. Cu
noscut fiind faptul că numai o muncă 
temeinică în cadrul secțiilor poate ge
nera elemente de valoare pentru spor
tul de performanță, vom căuta, pe 
viitor, să ridicăm această muncă la 
un nivel superior. In același timp, este 
necesară repartizarea în secțiile res
pective a unor antrenori pricepuți, en
tuziaști. capabili să pregătească ele
mentele talentate la un nivel cores
punzător cerințelor mereu crescînde pt 
plan internațional. Pe viitor este ne
cesar ca aceste centre să fie mai des 
vizitate de membrii colegiului central 
de antrenori și — în special — de an
trenorul federal Alexandru Vladar, care

AL. VLADAR
să ajute concret munca antrenorilor. 
Ne ‘propunem să luăm legătura cu con
ducerile cluburilor și asociațiilor sporti
ve din orașele amintite mai sus pentru 
a sprijini mai substanțial secțiile de 
box. Obiectivul nostru principal este a- 
ducerea acestor secții ia nivelul celor 
mai puternice centre pugilistice din 
țară.

Opinii, sugestii. Antrenorii și tehnicienii participanți la „masa ro— 
tundă11 organizată de redacție au dezbătut — așa cum s-a văzut — 
citeva dintre problemele stringente ale boxului rominesc. Pornind!: 
de la concepția că nivelul mediu al sportului nostru, cu mănuși este? 
superior față de trecut, specialiștii trebuie să muncească cu și mail 
multă pasiune pentru a descoperi și pregăti pugiliști de mare talent- 
In boxul nostru au existat in urmă cu cițiva ani „nume11 care aw 
strălucit, ca de pildă Linca, Negrea, Dobrescu etc. Există, deci, flfc- 
tradiție bună, care trebuie continuată.

M.TRANCA 
R. CALĂRAȘANU

Și acum, desp.e arbitraje
„Arbitrajele, sublinia tov. PETRU 

EPUREANU, arbitru A.I.B.A., pot in
fluența in mare măsură creșterea ca
litativă a sportului cu mănuși. Ele pot 
și trebuie să contribuie la îmbunătă
țirea tehnicii, a tacticii, la aph, area 
sau schimbarea liniei de orientare a 
boxului. A fost o vreme cind boxerii 
noștri primeau numeroase avertismen
te și erau descalificați pe ringwiie din 
străinătate, mai cu seamă pentru box 
periculos cu capul și lovituri cu par
tea interioară a mănușii. De aceea ie— 
derația noastră a pormt o adevă^atăl 
campanie împotriva acestor neregula— 
rități. Alături de antrenori, arbitru ani 
fost chemați să-și aducă contribuția la 
rezolvarea problemei. Urmarea s-a vă
zut. De la un meci la altul, acțiunile 
neregulamentare ale boxerilor noștri au 
devenit tot mai puține. Sancțiunile 
prompte, severe, dictate de arbitri, au 
curățat boxul de impurități. Este ade
vărat însă că mergînd exagerat pe 
această linie s-a căzut în altă greșeală. 
Boxerii fiind sancționați deseori pentru 
box periculos cu capul (uneori chiar, 
și atunci cind nu era nevoie) au fo
losit tot mai puțin eschivele, ia- an
trenorii n-au mai insistat asupra în
sușirii de către elevii lor a acestui 
important procedeu tehruco-tactic. In 
momentul de fată în boxul rominesc 
tendința dispariției eschivelor se con
turează destul de clar. Acest neajuns 
nu numai că sărăcește boxul de un 
procedeu deosebit de spectaculos și 
util, dar în meciuri cu boxerii străini, 
care stăpînesc bine un asemenea stil, 
pugiliștii noștri nu știu să se descurce. 
Exemple se pot da din întrecerile pu-

PETRE EPUREANU 
giliștilor noștri cu reprezentanții Sco
ției și Olandei: (Să-i lăsăm pe boxerii 
să eschiveze, să-și păcălească adver-- 
sarii, să nu le dăm un „tipar" dupăl 
care trebuie să se conforme întocmai.. 
Stilul de luptă depinde de individ, de- 
calitățile lui" intervine antrenorul e- 
merit C. Nour). |

„Ne-au adus multe necazuri arbi
trajele, remarca și antrenorul ION»’ 
POPA. Eu mă voi opri asupra unor,-: 
alte aspecte. De pildă, în dorința de? 
a opri acțiunile neregulamentare, anpi 
bitrii au «șicanat" prin opriri repetate*, 
deseori inoportune, acțiunile boxerilor,' 
în lupta „corp la corp". Prin aceasta,, 
nu numai că s-a scurtat timpul efectiv’' 
de luptă, dar boxerii au fost totdeauna t 
împiedicați să se perfecționeze în luptat 
de aproape. In ultima vreme foarte pu
țini boxeri am văzut luptind bine Int 
„corp la corp". In ceea ce privește o— 
rientarea stilului boxerilor noștri, în ul
timii ani s-au purtat multe discuții:. 
Unii preferă stilul ofensiv, alții pc celt 
defensiv. Nu este bine să cădem ins 
nici o extremă. Eu cred că aceste douăi 
stiluri trebuie îmbinate armonios. Indi
ferent de stil, important este să aii 
mereu inițiativa în atac sau in contra
atac. Arbitrii trebuie să manifeste exi
gență în special cu începătorii, care tre
buie invățați să lovească corect. Cu ceiî 
avansați, este bine ca lupta Să fie lă
sată mai liberă, astfel ca ei să se obiș
nuiască să se descurce singuri. Aș: 
mai adăuga necesitatea ca arbitrii: 
noștri să aibă mai multă personalitate,, 
să nu se mai lase influențați de voci
ferările unor spectatori, suporteri ai: 
unuia sau altuia dintre boxeri".



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Duminică, la Horească intilnirca (Ic inot Bcrliii Buciircști

Returul meciului
din „C. C. E. k l

Rapid -T. S. K. A. Moscova
Capitală, înIubitorii voleiului din 

frunte cu suporterii Rapidului, așteap
tă cu legitimă nerăbdare returul întîl- 
nirii ne care echipa noastră campioană 
masculină a susținut-o la Moscova, în 
cadru! „C.C.E.". unde a pierdut, după 
cum se știe' cu 1—3 în fața Ț.S.K.A. 
Partida, care va avea loc în ziua de 
4 aprilie, suscită un deosebit interes, 
pe care afluența cererilor de bilete 
îl ilustrează cu elocvență. Nenumă- 
râțî sînt cei care doresc să fie pre- 
zenti în rîndurile „galeriei", și să-i 
susțină pe voleibaliștii răpidiști în 
luota pe care ei o vor duce pentru 
obținerea calificării în semifinalele 
ediției din acest an a „Cupei campio
nilor europeni".

Programul reuniunii de duminică a 
fost stabilit. .Meciul masculin de vo
lei Rapid București—Ț.S.K.A. Mos
cova se va desfășura în sala Flo- 
reasca, începînd de la ora 19. în 
deschidere, la ora 18, se va juca par
tida masculină Dinamo București— 
'Știința Timișoara, din etapa a 
KVII-a a campionatului republican de 
categorie A, seria I.

Campionatele britanice 
de atletism

Fostul recordman mondial 
ide o milă. Derek Ibbotson, 
• reintrare promițătoare, . „ __
cursa de 2 mile la campionatele bri
tanice de atletism pe teren acoperit. 
El a parcurs distanța în 8:42,6 (cu 
5,2 sub recordul britanici.

• La Leningrad, sportivul sovietic 
Kestutis Orentas a parcurs 5 000 m 
plat în 14:05.4 (cea mai bună per
formantă mondială de sală).

în proba 
și-a făcut 

cîștigînd

j BERLIN (prin telex de la trimisul 
nostru special).

Cei mai buni înotători din Berlin și 
București s-au aliniat sîmbătă și dumi
nică după amiază pe blocstartur’ile bazi
nului de 50 m al clubului Dynamo Ber
lin pentru tradiționala lor întrecere a- 
nuală. Localnicii s-au impus cu ușurință 
cîștigînd majoritatea probelor. Au exis
tat totuși cîteva curse în care bucureș- 
tenii au dat o replică curajoasă, obți- 
nînd și cîteva recorduri republicane.

La 200 m spate, Tiberiu Șerban a con
dus din cap în cap și pe ultima parte 
a cursei a făcut față cu succes atacului 
redutabililor Manfred Kosich și Detlef 
Konig. Timpul său 2:23,3 este superior 
cu 2,2 sec. vechiului record republican 
care îi aparținea. Și Cristina Balaban a 
avut o bună șansă de a o întrece pe 
campioana R. D. Germane, Veronika 
Holetz, în cursa de 400 m. Bucureșteanca 
a pierdut la primele întoarceri cîțiva 
metri pe care i-ar fi putut reface dacă 
și-ar fi plasat puternicul ei. atac în final 
cu 25 m mai devreme. Așa însă ea a 
obținut doar locul secund și un promi
țător record republican ; 5:12.9 (v. rec. 
Ingrid Ungur 5:14,2). Iată rezultatele teh
nice din prima zi :

MASCULIN : 400 m liber: 1. H. Junga 
(Berlin) 4:38.3: 2. VI. Moraru 4:43,2; 3. 
Em. Voicu 4:48.2; 4. J. Kniphals (Berlin) 
4:48,9. 100 m ‘ “
lin) 1:12,9; 2. 
3. V. Costa 
1:15,5. 200 m 
lin) 2:25.6: 2. 
3. N. Tat 2:36.4: 
200 m spate : 1 
record republican; 
M. Kosich (Berlin) 
ceanu 2:32,6.

FEMININ : 200 m bras: 1. U. Kuper 
(Berlin) 2:59,6: 2. M. Demhlov (Berlin)
3:02,5: 3. C. Stănescu 3:07.8; 4. M. Clos 
3:08,1. 400 m mixt : 1. Veronika Holetz 
(Berlin) 5:45.3; 2. Giesela Nuesler (Ber
lin) 5:52.6: 3. A. Trohani 6:06,9; 4. G. 
Tărnăuceanu 6:50,4. 400 m liber : 1. V. 
Holetz (Berlin) 5:11,1; 2. C. Balaban 5:12,9 
— nou record republican : 3. I. Renner 
(Berlin) 5:21,7; 4. I. Ungur 5:36.2.

întrecerile zilei a doua au debutat cu 
o victorie romînească în proba de 100 m 
liber femei. Ingrid Ungur a întors foarte 
bine la 50 m și a reușit să păstreze pînă 
la sosire avantajul acumulat. Tn același 
timp ea a obținut și un nou record re
publican (1:05.4), îmbunătățindu-și cea 
mai bună performanță cu 0,9 sec.

In formă bună. Tiberiu Șerban a corec
tat și recordul țării la 100 m spate cu 
0,4 sec. El a trebuit însă să se mulțu
mească doar cu locul secund, fiind în
trecut pe 
Houdelet. 
gazdelor, 
doua :

100 m 
1:05,4 (v 

'lin) 1:06,3;

4. G. Talpan 1:10.8. ’08 m bras bărbați:
1. W. Messner (Berlin) 2:41,3; 2. V. costa
2:43,6: 3. A. Șoptereanu 2:45,0; 4. H.
Dorniock (Berlin) 2:48,2. 100 m spate băr
bați: 1. V. Houdelet (Berlin) 1:05,3; 2. T. 
Șerban 1:06.0 (v. rec. D. Caminschi
1:06,5); 3. M. Kosich (Berlin) 1:06,2; 4. 
M. Potoceanu 1:08,2. 100 m fluture fe
mei: 1. V. Holetz (Berlin) 1:13,4; 2. U. 
Noack (Berlin) 1:14.9; 3, N. Bărbulescu 
1:15,2; 4. A. Sterner 1:20,8. 100 m liber 
bărbați : 1. B. Schroeder (Berlin) 59,4;
2. E. Voicu 60.3; 3. C. Georgescu 60,5;
4. G. Shock (Berlin) 61,0; în afară de 
concurs : Dan Demetriad 60,2. 100 m
spate femei : 1. P. Nerger (Berlin) 1:12,8: 
2. C. Balaban 1:13,2: 3. S. Werner (Berlin) 
1:15,3; 4. A. Trohani 1:16,1. 400 m mixt
bărbați: 1. J. Kniphals (Berlin) 5:20,0; 
2. J. Prohl (Berlin) 5:26,9; 3, N. Tat 5:28,2: 
4. D. Nagy 5:33,6. 1500 m liber bărbați : 
1, H. lunga (Berlin) 18:48,7; 2. VI. Moraru 
19:15,6; 3. H. Lehman (Berlin) 19:49,5;
4. G. Moraru 19:51,0. Scorul final : 129—73 
pentru selecționata Berlinului.

ADRIAN VASILIU

Știri • Rezultate
CONCURSUL internațional de sabie 

desfășurat la Varșovia a fost ciștigat 
de echipa Ungariei (8 p) urmată de 
U.R.S.S. (6 p), Polonia și Italia (cite 
2 p). în finală, Ungaria 
10—6. Horvath a

1

• Știri • Rezultate

U.R.S.S
realizat 4 v.

• în sferturile 
la volei masculin, 
trecut cu 3—1 echipa bulgară Minior 
Pernik. în primul meci Minior a cîști- 
gat tot cu 3—1. S-a calificat echipa 
bulgară la setaveraj (100—91).

de finală ale C.C.E 
Legia Varșovia a în-

TURNEE DE TENIS : La Caracas, 
Barthes (Franța) l-a învins in finală cu
6— 1, 6—2, 6—3 pe spaniolul Santana: 
simplu femei (finală) : Smith (Austra ■ 
lia ) — Turner ( Australia) 4—6, 6—2,
7— 5. La Menton (Franța) : Gulyas

Turneul de șah de
în turneul internațional 

la Mar del Plata continuă __ _____
argentinianul Miguel Najdorf. în runda a 
8-a, jucînd cu negrele. Najdorf l.a în
vins pe Stein (U.R.S.S.) în 25 de mutări. 
Campionul tării noastre. Florin Gheor. 
ghiu, a făcut remiză cu argentinianul 
Rossetto. Alte rezultate înregistrate : 
Benko (S.U.A.) — Garcia (Argentina)
1—0; Averbach (U.R.S.S.) — Foguelman

de șah de 
să fie lsder

bras : 1. W. Messner (Ber- 
W. Dorniock (Berlin) 1:12,3: 
1:14,3: 4. A. Șoptereanu
fluture : 1. G. Shock (Ber- 
B. Schroeder (Berlin) 2:25.9: 

‘ 4. C. Georgescu 2:47,3.
T. Șerban 2:23,3 — nou 

2. D. Konig 2:25,6; 3.
2:27,3: 4. M. Poto-

ultima porțiune a cursei de V. 
tn rest victorii scontate ale 
Iată rezultatele din ziua a

liber femei: 1. Ingrid Ungur 
rec. 1:06.3); 2. I. Renner (Ber-

3. R. Krause (Berlin) 1:07,8;

la Mar del Plata
(Argentina) remiză. Celelalte partide au 
fost întrerupte.

Najdorf 
urmat în 
(U.R.S.S.), 
gentina), 
puncte. Urmează .... _______
gentina), Rossetto (Argentina), Sangui. 
netti (Argentina), cu cîte 3,5 puncte, 
Florin Gheorghiu (R.P.R.) 3 puncte etc.

(Agerpres)

totalizează 5,5 puncte, fiind 
clasament de Averbach 

Benko (S.U.A.), Panno (Ar.
Stein (U.R.S.S.), cu cite 4 

apoi Bolbochan (Ar-

(R.P.U.) — Carmichael (Australia) 
6—4, 6—1, 6—3 (finală); femei: She
riff (Australia) — Wade (Anglia) 6—41 
4-6, 6—2.

• în semifinalele „Cupei campioni
lor Americii de Sud" la fotbal: Inde- 
pendiente (Argentina) — Boca Juniors 
(Argentina) 1—0 (în primul meci 
2—0); F. C. Santos — Penarol Monte 
video 5—4 și 2—3. Se va juca al 
treilea meci.

LA VITTORIO OLONA (Italia) cro
sul desfășurat pe o distantă de 10000 
m a fost ciștigat de americanul Mills 
cu timpul de 31:56,0 urmat de englezul 
Freary cu 32:39,0 și iugoslavul Vazici 
cu 32:44.0.

Relatări din PRAGA, ISTANBUL și LISABONA

CUM SE PREGĂTESC ADVERSARII NOȘTRI PENTRU PRELIMINARIILE 
DECAMPIONATULUI MONDIAL

Campionate în diferite țări
Luni seara am primit la redacție 

cîteva informații despre pregătirile ad
versarilor noștri din grupa a patra 
preliminară a campionatului mondial de 
fotbal :

Fevzi, Haiuk, Singurul gol al 
formații a fost înscris de 
(min. 68).

primei
Ayban

VAR

TURCIA

Duminică a avut loc o etapă de 
cupă. Rezultatele jocurilor nu prezintă 
interes, deoarece formațiile fruntașe au 
întîlnit echipe regionale. Surprize nu 
s-au înregistrat, echipele cunoscute ca- 
lificîndu-se în turul următor. Campio
natul continuă să suscite un mare in
teres. în special, lupta dintre forma
țiile Fenerbahce și Beșiktas (care dau 
numeroși jucători 
nantă. Iată cum 
sament:
1. Fenerbahce
2. Beșiktas
3. Galatasaray

In ce privește 
prezentativ, menționez că zilele trecute 
selecționata Turciei a întîlnit repre
zentativa de tineret cu care a terminat 
la egalitate: 1 — 1 (0—0). Echipa
„mare" a aliniat formația : llmaz — 
Numan, Ismail —Seref, Sabahattin, 
Aytekin — Ylmaz II, Ayban, Yașar,

in 
se

23
19
23

lot) este pasio- 
prezintă în cla-

12 10
II 4
9 8

37: 9 34
31:11
38:22

26
26

pregătirile lotului re-

SAMIN 
CEHOSLOVACIA

De la reluarea campionatului, ceho
slovacii nu au făcut pregătiri speciale. 
Jucătorii din lot se pregătesc în cadrul 
cluburilor. In etapa de duminică s-au 
înregistrat cîteva surprize. Dukla Praga, 
care are în lot printre alții pe Novak, 
Pluskal, Geleta și Masopust (care 
joacă centru atacant) a pierdut cu 2—0 
meciul cu Teplice. Fruntașa clasamen
tului este acum Sparta P'raga care a 
cîștigat cu 1—0 întîlnirea cu Kladno. 
De remarcat că formația pragheză are 
o excelentă linie de atac formată din 
patru jucători care figurează și în lot : 
Pospihal, Mraz, Kvasnak și Mașek. 
care în cele 16 meciuri de pînă acum 
au înscris 39 de goluri. Pe locul 2 se 
află Tatran Preșov, care a terminat 
duminică la egalitate (1—1) cu Slovan 
Bratislava. în aceste formații au evo
luat internaționalii Bomba (Tatran) și 
Schroif (cunoscutul portar al „națio
nalei") și Popluhar. Situația fruntașilor 
în clasament:
1. Sparta Praga
2. Tatran Preșov
3. Dukla Praga
4. Slovnaft Bratts.

16
16
16
16

5
2
5
5

FOTBAL
Beograd — Sarajevo 3—0, Hajdufc
Split — Sutieska 1—0, Velej Mostar — 

Steaua roșie 
Partizan 
Dinamo

Rjeka 2—1, Vojvodina —
Belgrad 2—2, Jeleznicear 
Belgrad 1—4, Treșnevka
Zagreb 3—1. Clasament:
1. Sarajevo 19 11
2. Partizan 18 10 5 3

SPANIA: Real Madrid —
4—1, Elche — Atletico Madrid 1—0, 
Oviedo — Barcelona 2—0, Cordoba — 
Corruna 6—0, Espanol — Levant® 
2—1, Atletico Bilbao — Sevilla 2—T, 
Valencia — Betis 2—0, Palmas — Sa
ragossa 1—3. Clasament!
1. Real Madrid
2. Atletico Madrid 27 19 3 5 50:20 41
3. Saragossa

FRANȚA: Lyon—Bordeaux 2—0, Lens 
— Sochaux 3—2. Nantes — Valen
ciennes 1-—0, Toulouse — Sedan 1—0,' 
Strasbourg — Rouen 3—1, Monaco — 
Angers 3—1, Stade Franțais — Toulon 
2—0, St. Etienne — Rennes 3—1,

3 5 39:19 25 
31:20 25 
Murchia

27 18 5 4 61:18 4f

27 17 2 8 54:31 36

Lille — Nîmes 2—1. Clasament.
1. Nantes 27 12 9 6 54:37 33
2. Bordeaux 27 13 6 8 33:26 32
3. Strasbourg 26 10 11 5 43:34 31
4. Valenciennes 27 10 9 8 41:28 29
5. St. Etienne 27 11 7 9 40:32 29

DUPĂ „MONDIALELE'1 DE HOCHEI PE GHEAȚA DIN FINLANDA
Cîteva 

priu-zișă 
turneului _ _____ ____ ___ ....
mai fondată este, fără îndoială, 
mulareă meciurilor importante în ulti
mele patru zile ale unui campionat 
care durează in realitate zece zile. In 
viitor, va trebui să se modifice, de 
asemenea, ordinea ultimelor meciuri. 
Astfel, o întîlnire Canada—U.R.S.S. nu 
măi are valoarea unei finale. Ultimul 
meci ar trebui să opună deținătoarea 
titlului de campioană a lumii echipei 
clasată pe locul doi în anul precedent".

Intr-un bilanț al recentelor campio
nate mondiale de hochei pe gheată, 
■ziarul elvețian „LA GAZETTE DE 
•LAUSANNE", scrie:

„Canada nu mai face parte din elita 
hocheiului pe gheață, cel puțin pe plan 
amator. Clasați pe locul 4 la Stock
holm în 1963 și apoi la Innsbruck în 
11964, maeștrii hocheiului s-au „menți
nut" pe acest loc și la Tampere. Anul 
trecut se putea crede într-o redresare. 
'Acum, canadienii vorbesc de faptul că 
nu vor mai reveni în Europa înainte de 
trei ani, adică la Jocurile Olimpice de 
Ia Grenoble

Trebuie să fie regretat acest declin, 
însă trebuie să se recunoască că primit 
care s:nt răspunzători de aceasta sînt 
înșiși canadienii. Ei au ignorat sau au 
subestimat 
în Europa 
crezut că 
pentru a 
metodic și științific. Un handicap, de 
care nu suferă țările europene, îl con- 

•stituie pentru canadieni și profesionis
mul. Cluburile profesioniste din Liga 
națională de hochei canadiană secă- 
tuiesc rezervele amatoare. Imediat ce 
un jucător se evidențiază, marile clu
buri îl atrag și, fără ca să-l încadreze 
direct în prima echipă. îl obligă să 

tefectueze un stagiu în divizia „juniors", 
în urmă cu numai doi ani. Canada 
trimitea la turneul final al campionatu
lui mondial o puternică echipă de club, 
câștigătoare a Cupei Allen, care fusese 
'întărită cu cîțiva foști profesioniști. 
Această soluție avea, cel puțin, meri
tul eficacității. înfrîngerile în fața so
vieticilor au obligat pe canadieni să 
revadă această metodă și în ultimii 
doi ani ei au format o veritabilă echi
pă națională. Așa a fost cazul și în 
1964, la Innsbruck. Preotul Bauer, an

echipei Canadei, preselecțio- 
de jucători dintre care nu a 
decît 20 pentru Olimpiadă.

ir

formidabilul efort întreprins 
de est și in Suedia și au 
reputația lor este suficientă 
invinge adversari pregătiți

trenorul 
nașe 40 
reținut 
Eșecul relativ de la Innsbruck a des
curajat însă pe canadieni, care au re
venit la o soluție mixtă. Formația de 
la Tampere a cuprins un amestec de 
oameni ai preotului Bauer și de la 
clubul Winnipeg Maroons, în sînul 
echipei creîndu-se repede două „tabere". 
Deruta din Finlanda poate constitui 
începutul sfârșitului sau, dimpotrivă, un 
avertisment pentru Liga amatoare. 
Aceasta, trebuie să se recunoască, are 
o sarcină imensă ■ -

Dacă eșecul canadian a constituit 
unul din evenimentele de la Tampere 
— continuă ziarul — al doilea îl repre
zintă progresul Cehoslovaciei, care a 
întreprins un mare efort de întinerire 
a echipei. Deși le lipsește încă expe
riența și maturitatea, nimeni nu se în
doiește că în anii viitori jucătorii ceho
slovaci vor amenința direct supremația 
sovieticilor. Aceștia din urmă au des
fășurat o muncă foarte intensă de se
lecție și pregătire. Prima generație, 
aceea a lui Bobrov. Babici sau Puci- 
kov, 3 fost eliminată pentru a face loc 
tinerilor. Astăzi, U.R.S.S. posedă for
mația cea mai echilibrată, mai sigură 
și mai solidă. Marea forță a sovietici
lor vine din faptul că ei sînt capabili 
să se adapteze la orice sistem sau 
stil de joc. Fie că joacă împotriva 
suedezilor, cehoslovacilor sau canadie
nilor ei au o tactică pe care fiecare 
jucător știe să o aplice în chip stră
lucit.

în ce-i privește pe suedezi, ei nu au 
progresat. Au introdus anul acesta în 
echipă tineri ca Lundstroem, Wickberg 
sau Svedberg, care promit și vor în
locui foarte curînd pe Tumba Johan
sson sau Nise Nillson, dar deocam
dată nu au realizat succesele scontate.

cuvinte
de la
a ridicat unele obiecții. Cea

acu-

despre întrecerea pro- 
Tampere. Programul

0 39:13 !
5 22:14 1
4 24:12
4 17:14
SOKOL

27
20
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9
7
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JAN
PORTUGALIA

După cum a anunțat postul de radio 
Lisabona, după întîlnirea cu Turcia, 
reprezentativa țării nu 
pregătiri speciale.

a mai făcut 
pregătiri speciale. Aceasta, datorită 
faptului că Benfica (echipă care dă ma
joritatea jucătorilor în echipa reprezen
tativă) este preocupată acum de jocu
rile din „C.C.E." și campionat. în ul
timele etape Benfica a pierdut la limită 
cu 1—0 întîlnirea cu Porto, iar dumi
nică a ciștigat cu 5—0 partida cu 
Sporting Lisabona. Cel mai bun ju
cător al Benficăi a fost de data aceasta 
Augusto. în prezent, Benfica continuă 
să conducă în clasament cu 37 p.

CAMPIONATE. — IUGOSLAVIA : 
Radniki Niș — Vardar 1—0, O.F.K.

R.D. GERMANA : Motor Steinach — 
S.K. Karl Marx Stadt 2—1. Vorwărts 
Berlin — Dynamo Drezda 3—0, Neu
brandenburg —■ Chemie Leipzig 1—1, 
Empor Rostock — Wismut Ane 1—2, 
S.C. Leipzig — Aufbau Magdeburg 
6—2, Motor Jena — Dynamo Berlin 
0—0, Lokomotive Stendal — Motor 
Zwickau 1—1. Clasament:
1. Vorwărts Berlin
2. Motor Jena
3.

R.F.* GERMANA :
chen 1860 3—0, Borussia Dortmund — 
Karlsruher S.C. 5—1, Hertha — Wer
der Bremen 0—0. Borussia Neunkir
chen — Schalke 04 3—2. F.C. Niirn- 
berg — Eintracht Frankfurt 0—0, 
F.C. Koln — F.C. Kaiserslautern 3—0, 
Hamburger S.V. — Eintracht Braun
schweig 0—1. în clasament conduce 
Werder Bremen cu 34 p, urmată de 
Munchen, Borussia Dortmund și F.C. 
Koln, toate cu cîte 31 p.

38:19 27
. /viotor jeiici zv 11 •»-» 33:19 26

!. Empor Rostock 20 11 2 7 32:23 24 
Stuttgart — Mun-

19 12 3 4
20 IT 4 5

PROFIL: Betty Cuthbert
Cuthbert este o cunoștință veche 

a iubitorilor de atletism. La J.O. 
de la Melbourne ea a triumfat în 
probele de 100, 200 m și ștafeta 
4 x 100 m, cucerind tot atitea me
dalii olimpice de aur. La Roma, 
insă, după 4 ani, ea „a prins o zi 
proastă" și nu s-a calificat în nici 
o finală... Mult timp nu s-a mai au
zit nimic despre celebra atletă aus
traliană. Dar, iată că în 1963 Betty 
reapare cu un record mondial pe 
440 yarzi. In toamna aceluiași an, 
Betty Cuthbert se accidentează la 
gleznă într-un concurs de... schiuri 
pe apă și numai grafie unui efort 
deosebit își poate continua antre
namentele. Nu este invitată la 
campionatele Australiei, dar parti
cipă totuși, suportind costul biletu
lui de călătorie și cheltuielile 
din timpul campionatelor. în proba 
de 440 yarzi se clasează pe locul

al doilea, cîștigîndu-și dreptul de 
a lua startul la Tokio.

In capitala Japoniei, Betty . și-a 
văzut visul realizat: a trecut prima 
linia de sosire în proba de 400 m, 
dind astfel o replică „concretă" 
tuturor acelora care îi minimaliza
seră șansele. „Medalia de aur de la 
Tokio valorează mai mult decît cele 
trei obținute cu 8 ani în urmă la 
Melbourne" — a declarat Betty 
Cuthbert.

Intr-adevăr, această medalie a 
fost pentru ea nu numai o răsplată 
a măiestriei, ci și a voinței sale fer
me. Acum, la 26 de ani, Betty Cuth
bert, mamă a unei fetițe, nu a spus 
totuși adio atletismului. In conse
cință, nu va fi de loc surprinzător 
faptul dacă acum, în toiul „verii 
australiene", ea ne va furniza și 
alte... Surprize plăcute.

I. o.
' Sa»®®
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