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Astăzi, la Lyon
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Crosul „Să întimpinăm 1 Mai“

DINAMO BUCUREȘTI SI R. K. MEDVESCIAK ZAGREB
9 9

iNTlLNESC IN FINALA „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI
flatare telefonică de la trimisul nostru DAN GÎRLEȘTEANU
ON 2. — Rt^Pați joi dimi- 

din București, cu desti- 
- Lyon, unde simbătă 
vor susține finala .Cupei 

ionilor europeni* in corn- 
i formației iuqoslave R.K. 
/esciak. handbaliștii de la 
no București au tăcut o 
5 escală la ZOrich. Pe ae- 
rttil elvețian sportivii ro- 
au fost așteptați de Otto 

'arz, conducătorul tehnic 
hipei Grasshoppers ZOrich, 
în numele handbaliștilor 

această formație sl al con- 
rii clubului a inmînat un 
et de flori dinamoviștiler, 
iu-le succes în partida de- 
ă de la Lyon.
ipă acest scurt șl atît de 
jt popas, delegația noastră 

continuat drumul spre 
> unde a ajuns la ora prîn- 
1. Fiind pentru citeva ore 
>tii capitalei Franței, band- 
tii romîni și cei iugoslavi 
ost invitați la redacția zia- 
i parizian L’Equipe, tnltia- 
I .Cupei campionilor eu- 
mi* la handbal masculin,i*

participînd la o întîlnire prie
tenească. După aceasta echipa 
Dinamo București a plecat cu 
trenul spre Lyen, unde a ajuns 
după miezni nopții.

în această localitate partida 
decisivă pentru decernarea fru
mosului trofeu pus în joc stîr- 
nește un interes deosebit. Nu
meroșii amatori de sport din 
Lyon așteaptă cu multă ne
răbdare confruntarea dintre 
formațiile Dinamo București și 
R.K. Medvesclak Zagreb, care 
va avea loc mîine (n.r. azi) la 
ora 21,35 (ora locală) in Palatul 
Sporturilor. Ora tîrzie la care 
va începe partida se explică 
prin faptul că televiziunea 
franceză, care va transmite 
toată repriza a Il-a, a solicitat 
acest lucru. Este posibil, de 
asemenea, ca emisiunea tele
viziunii franceze să fie pre
luată pe întreaga rețea a Euro- 
viziunil.

In jurul acestui eveniment 
sportiv se fac numeroase pro
nosticuri, dintre care majori
tatea indică drept favorită 
echipa romină. Handbaliștii

iugoslavi sînt la rîndul lor 
optimiști. Concludente în 
această privință sînt cele spuse 
de cunoscutul jucător iugoslav, 
de nenumărate ori internatio
nal, JAGMESTAR, care a de-

(Continuare în pag. a 2-a)

An de an, inaugurarea mari
lor competiții sportive de mase 
în aer liber coincide cu startul 
în tradiționalul cros al primă
verii, organizat în cinstea zilei 
de 1 Mai.

Crosul -Să întimpinăm 1 Mai" 
se adresează tuturor celor ce 
iubesc sportul. La cros pot par
ticipa tineri și vîrstnici, fete și 
băieți. Participantul trebuie să 
aibă virsta minimă de 14 ani,

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

să fie admis la vizita medicală 
și să nu aibă categoria a 11-a 
sau I de clasificare la vreo 
probă atletică de alergare. Eta
pele de desfășurare sînt: I — 
pe asociații sportive (1—15 a- 
prilie), 11 — pe grupe de aso
ciații sportive (15—28 aprilie) 
și in București etapa pe oraș. 
Crosul se organizează individual 
și pe următoarele categorii 1 
junioare — 400 m (in etapa a 
11-a 500 m), juniori — 800 m 
(1000 m), senioare — 500 m

(800 m) și seniori — 1000 rrv. 
(1500 m).

Este de dorit ca organizatoric
— consiliile asociațiilor sportive’
— să fixeze din timp traseul în
trecerilor și să mobilizeze pe- 
participant! ca ei să efectueze 
2—3 antrenamente înainte de 
concurs.

TINERI Șl TINERE! Partici
pați cu toții la tradiționala i 
competiție a primăverii — 
CROSUL „SA ÎNTIMPINĂM 
1 MAI"!

Mîine, la Ftoreasea
• Atlejii greci participant

la „Crosul Balcanic “
aFederația elenă de atletism 

comunicat numele atleților care 
vor reprezenta Grecia ia cea de 
a X-a ediție a Crosului Balcanic 
de la București. Este vorba de 
următorii : Georgios Messimert- 
zis, Ioanis Virvilis, Th. Haramis, 
Nicola Avlakiotis, Ioanis Glezos 
(cîștigătorul crosului Balcanic în 
1.959), Dimitrios Moschonas, Th. 
Hitas (sehiori). Ismini Talihman- 
diou, Alkinoi Katsikadeli, Malama 
Hamlatzi (senioare), Nicola Dossis, 
Panayoti Patsakios, Dionyssios 
Babarontsis, Evangelos Vayanos,

Georgios Birbilis, Constantlnos 
Kentros, Vasilios Borovas (ju
niori).

Crosul Balcanic se va desfășura 
pe același traseu de la recentele 
campionate republicane (Casa 
Scînteii — cartierul Pajura).

® Viteza pc circuit
la Constanța

ÎINE ÎNCEPE RETURUL

Mîine va avea loc la Constanța, 
în organizarea asociației „între
prinderea de Transporturi" din lo. 
calitate, un concurs motociclist de 
viteză pe circuit cu participarea 
sportivilor din orașele Constanța, 
Tulcea. Medgidia, Negru Vodă, 
Măcin și Cernavodă.

DE HANDBAL

ele mai bupe formații de
'L>al din ță-v’ își reiau acti- 

tea în cadrul campionateloi 
iblicane. (Citiți în pagina 
!-a amănunte asupra primei
>e din retur).
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Lotul de fotbal juniori 
al Turciei
a sosit în Capitală

Vineri 
autocarul în Capitală 
juniori al Turciei care va susține 
două întîlniri în țara noastră. De
legația este condusa de Muhte- 
rem Ozyurt, președintele federa
ției turce de fotbal.

Lotul, antrenat de Sabri Kiroz, 
este compus din : Mete, Salih, 
Ismail, Tuncer H, Atilla, Tezcan, 
Ismet, Ekrem, Cevdet, Selcuk, 
Nazmi, Kîmil, Erdogan, Ender, 
Faruk, Vedat, Kîmuran, Tuncer I.

dupâ-amiază a sosit 
lotul

Cil 
de

Mîine seară în sala Flo- 
reasca — reuniune voleibalis- 
tică de gală, prilejuita de 
„runda" a doua a întîlnirii 
masculine Rapid București — 
Ț.S.K.A. Moscova, contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". 
„Uvertura" programului o va 
furniza, la ora 18, jocul mas
culin de categorie A (seria I) 
Dinamo — Știința Timișoara, 
întrecerea dintre
Ț.S.K.A. urmînd să înceapă la 
ora 19 la fluierul cunoscutului 
arbitru internațional Filadel- 
fio Catanzarro (Italia), pe 
care-1 va seconda Valerian 
Arhire (Romînia).

De la inaugurarea C.C.E. 
(1960) și pînă în prezent, Ra
pid și Ț.S.K.A. au susținut 
împreună nouă meciuri și în 
opt, dintre ele. la toate patru 
edițiile la care au participat,

Rapid și

s-au aflat față-n față în fi
nală, trofeul cuceri ndu-1 fie
care în două rînduri : Rapid 
în 1961 și 1963, Ț.S.K.A. în 
1960 și 1962.

Desigur, calificarea aceasta 
e dificilă pentru Rapid, care 
începe jocul de mîine cu han
dicapul insuccesului din turul 
întîlnirii, cu 1—3 și un punct- 
averaj sever (28:60), avînd 
deci nevoie ca 6ă se poată 
califica de o victorie cu 3—0, 
la indiferent ce scoruri în se
turi, sau de 
punctaveraj 
marcat
ȚS.K.A. 
nu-i. Dar 
fost greu

un 3—1 cu un 
superior

Moscova
celui 

de 
ușor

la
într-adevăr, 

de cîte ori n-a mai
și pînă la urmă

C. FAUR
(Continuare in pag. a 4~a)

Concursul inleruațioBal de scrimă de Ia Dinamo

Ca răspuns la întrebarea noastră — 
„Cum vă pregătiți pentru sezonul în 
aer liber" î. președintele asociației 
sportive „Mase plastice" din Capitală. 
Dan Petrescu, ne-a enumerat cîteva din 
punctele prevăzute în hotărîrea confe
rinței asociației, care, în momentul de 
față sînt pe cale de realizare.

„Hotărîrea conferinței de dare de 
seamă și alegeri a 
spus interlocutorul 
nostru — prevede, 
printre altele, ca a- 
nul acesta sporti
vii noștri sa par
ticipe la o serie de 
competiții oficiale".

în 
dînsul ne-a 
curent cu 
pregătirilor 
multiplele 
me care 
rîrea conferinței și de rezolvarea 
cărora se preocupă în prezent consiliul 
asociației. Conferința asociației sporti
ve și-a propus, de pildă, ca sportivii de 
aici să activeze. încă din acest an, in 
campionatele raionale de fotbal, volei, 
tenis de masă, șah și tir.

După cum am aflat, pregătirile au 
început încă din perioada de iarnă, cu 
ocazia desfășurării întrecerilor Sparta
chiadei. La tir, șah și tenis de masă 
secțiile s-au format încă in timpul 
iernii, iar concursurile Spartachiadei au 
constituit un bun prilei de selecționare

asociației —

Lacontinuare, 
pus la 
stadiul 
și cu 
probi e- 
se desprind din 

și de

noi

ne-a

a tinerilor. Acum, asociația are în cîș- 
tigfătorii concursurilor Spartachiadei e- 
lementele de bază ale secțiilor. La tir, 
de exemplu, sportivii M. Buriănescu și 
Eugenia Filipescu, cei mai buni din 
secția respectivă, se mîndresc și cu ti
tlurile de campioni raionali ai Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului ediția 
1964—1965. Acestora li se mai adaugă 
sportivii M. Neagu, P. Marin, P. Con- 
dilă, jucători de tenis și 1. Olaru, S.

IN iNTlMPINAREA SEZONULUI

La echipe: Rominia-Ungaria 2-2
deze" susținînd meciuri amicale, mai 
întîi cu formații din fabrică, din comu
nele învecinate Capitalei, apoi cu echi
pe din campionatul raional și orășe
nesc, La volei, vor intra în pregătire 
12 băieți și 10 fete. _

Deoarece asociația nu dispune de 
bază sportivă proprie, fotbaliștii și vo
leibaliștii se vor antrena pe stadionul 
Dinamo.

Pe linia activității sportive recreati
ve, consiliul asociației a prevăzut orga

nizarea unor ex
cursii pe Valea 
Prahovei și în îm
prejurimile Capita 
lei. Tot la acestea 
pitol trebuie să a- 
mințim 
rea în 
sportiv 
ției a 
cursuri 
nis de masă și tir.

Prima competiție la care vor partici
pa tinerii de la „Mase plastice" va fi 
crosul „Să întimpinăm 1 Mai". Săptă- 
mîna viitoare, pe aleile din curtea fa
bricii, se vor întrece primii concurenți. 
Întrecerea se dispută în două etape i 
pe grupe sportive și finala pe asociație. 
Competiția de cros va constitui, totoda
tă. și un bun prilej de selecție. Cei mai 
buni crosiști, cei cu aptitudini pentru 
atletism, vor fi înscriși în campionatul 
raional de atletism organizat de clubul 
sportiv Metalul.

IN AER LIBER...

Mase plastice"-București,
sport

n
secții pe ramură de

de înscrie- 
calendarul 
al asocia 
unor con 
de șah, le

hotă- Hie, șahiști, care s-au remarcat tot cu 
ocazia întrecerilor Spartachiadei.. Acum, 
toți aceștia au condiții de practicare a 
sporturilor lor preferate și în curînd 
vor lua startul în competiții oficiale la 
nivelul raionului.

Nu sînt rămase în urmă nici prepa
rativele echipelor de fotbal și volei. La 
fotbal, spre exemplu, au fost selecțio
nați 18 tineri, care, zilele acestea, au 
ieșit la primul antrenament, sub condu
cerea instructorului voluntar A. Chivu. 
Consiliul și-a propus ca pînă la înce
perea campionatului, echipa să se „ro- T. RABȘAN

Spadasinul nostru A.
Rominia — Ungaria: 2—2 la 

scrimă-tineret, după un meci 
pasionant, cu multe asalturi de 
valoare tehnică ridicată.

Meciul l-au inaugurat flore- 
tiștii Habală (Rominia) și 
Csakkel (Ungaria). Victorie 
netă pentru noi, cu 5—1. Apoi, 
o nouă victorie pentru repre
zentanții noștri realizată de 
Weissbock la Berkovics, tot cu 
5—1. în continuare, însă, cei
lalți trăgători romîni, Tiu și 
Costescu au pierdut la Szabo 
(2—5) și respectiv Laky (3—5), 
permițînd oaspeților să egaleze. 
Floretiștii noștri nu reușesc să 
se regăsească și pierd pînă la 
urmă cu 6—10. ROMINIA: 
Habală, Tiu și Costescu — cîte 
o victorie, Weissbock, 3 v; 
UNGARIA: Csakkel, Szabo și 
Laky — cîte 3 v, Berkovics — 
1 v.

Proba de sabie a fost cîști- 
gată, cu același scor, tot de 
trăgătorii maghiari. Victorie fi
rească dacă ținem seama de 
valoarea școlii maghiare, dar 
dificilă, deoarece sabrerii noș
tri au reușit să dea oaspeților 
o replică foarte dîrză. Primul 
asalt, Popescu — Nagy, a re
venit trăgătorului maghiar cu 
5—2; dar, în continuare, re
prezentantul nostru, Nilcă. l-a 
întrecut pe Gerevics (5—3)

Pongraț—pc locul I
egalînd. Următoarele trei asal
turi sînt cîștigate de oaspeți, 
astfel că formația Ungariei con
duce cu 4—1. Surpriza probei 
a prilejuit-o Vornicu, care l-a 
întrecut cu multă ușurință pe 
Nagy (5—2), campionul mon
dial de tineret I Cu o nouă vic
torie romînească (Nilcă — 
Szlavy 5—4), scorul devine
4— 3 pentru oaspeți. Pînă la 
sfîrșit, doar două asalturi mai 
retin in mod deosebit atenția: 
Vornicu — Gerevics și Popescu 
— Maroth caracterizate prtn- 
tr-o luptă epuizantă și înche
iate cu victoria la limită (5—4) 
a trăgătorilor oaspeți. ROMI
NIA: Nilcă — 3 v, Vornicu, 
Popescu, Weissbock — cite 
1 v; UNGARIA: Marotb și 
Nagy — cîte 3 v, Gerevics și 
Szlavy — cîte 2 v.

Spada a revenit trăgătorilor 
romîni, și încă la un scor care 
nu mai comportă discuții i 
12—4 I Spadasinii noștri, excep- 
tîndu-1 pe Prujinschi, au în
trecut toate așteptările. Seria 
victoriilor noastre a deschis-o 
Cristof, victorios cu 5—4 asu
pra lui RadvanyL în singurul 
asalt pe care l-a cîștigat, Pru
jinschi a dispus și el, tot cu
5— 4, de Gyurassa. Apoi, Se-

(Continuare in pag. a d-a)



Conferințele raionale UCFS și ale cluburilor sportive
... ......................................................................................  iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiii......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii........ .

Insuficientă preocupare 
pentru atletism la Bîrlad

Discuții vii, însuflețite, purtate cu 
mult spirit de răspundere, pornite 
dintr-un remarcabil entuziasm și dra
goste pentru activitatea sportivă au 
caracterizat conferința raionului UCFS, 
desfășurată zilele trecute la Bîrlad.

Peste 300 de delegați și invitați au 
participat la această conferință, ale 
cărei lucrări s-au ținut în sala școlii 
medii „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
localitate, numeroși vorbitori au 
dezbătut problemele activității sportive 
din oraș și din raion.

Un loc important în lucrările con
ferinței l-au ocupat problemele activi
tății sportive de performanță, probleme 
care au fost dezbătute pe baza conclu
ziilor ultimei plenare a Consiliului Ge
neral al UCFS. Și la Bîrlad, oraș în 
care învață aproape 4 000 de elevi ai 
școlilor medii și profesionale și unde 
își duc activitatea asociații puternice 
(«Rulmentul" are, de exemplu, aproape 
3 000 de membri ai UCFS) au fost 
puse în discuție probleme majore ca : 
selecția, lărgirea efectivelor secțiilor pe 
ramură de sport prin angrenarea unui 
mare număr de copii și juniori, con
tinua creștere a nivelului muncii de 
instruire, în scopul continuei ridicări 
a performanțelor.

Unii vorbitori au subliniat aici o ca
rență pentru eliminarea căreia există 
condiții dar care pînă acum n-a fost 
„atacată" cu toată hotărîrea: INSU
FICIENTA DEZVOLTARE A ATLE
TISMULUI, NIVELUL INCA SCĂZUT 
AL RECORDURILOR ORĂȘENEȘTI 
Șl RAIONALE LA ACEASTA’IMPOR
TANTA DISCIPLINA, pe care cineva 
— în cadrul conferinței — o numea 
«mama tuturor celorlalte sporturi".

Este drept, s-a făcut ceva pînă acum 
în atletismul bîrlădean. Ne referim în 
special la activitatea depusă de profe
sorul Simion Vasiliu, de la școala pro
fesională de ucenici a Fabricii de rul
menți, unde activează o secție destul 
de bine organizată, cu o viață care 
pulsează destul de viu în ansamblul 
sportului bîrlădean. De aici s-au ridicat 
elemente bine dotate, cu perspective 
de creștere. Notăm numele săritorului 
în lungime Marin Țopa (6,26 m), al 
alergătorilor Laurențiu Rău, Ion Varlam, 
al aruncătorilor M. Hangaru, L. Stocia, 
G. Plătică, al altor tineri ca Ion Mihai, 
N. Po6tolache ș.a. Rezultate bune au 
obținut și Elena Chiriță de la Com
plexul școlar, Ionică Ștefan de la Rul
mentul.

La clubul sportiv Constructorul 

0 preocupare de seamă: 
creșterea și promovarea tineretului

Nu greșim cînd afirmăm că în 
raionul Nicolae Bălcescu din Capitală 
sportul nr. 1 nu este fotbalul, ci rug- 
bătrl. Tinerii din școlile și întreprin
derile din raion sînt atrași în prac- 
iicarea sportului cu balonul oval, li 
ae asigură condiții de învățare și de 
Creștere, a măiestriei sportive. De ani 
de zile, rugbiștii clubului raional Con- 
«iructorui activează în categoria A. 
3ar unii dintre ei au făcut sau fac 
parte din loturile republicane. De a- 
eemenea, pe tabloul de onoare al clu- 
ibtilui figurează și echipa de juniori, 
•clasată pe locul doi în campionatul 
IR.PJ?., ediția 1964.
I Despre această secție fruntașă din 
Cadrul clubului raional Constructorul 
it-a discutat — printre alte probleme 

tn cadrul conferinței clubului, care 
M avut loc recent. Atît darea de sea- 
îmă prezentată de consiliul clubului,

F Sportul tirului a cucerit mulți prie
teni în ultimul timp în raionul Lugoj. 
lAcluala ediție a Spartachiadei de iarnă 
<a tineretului a constituit un bun pri- 
ilej pentru amatorii de sport din aso- 
tciațiile raionului de a se întrece și la 
iaceastă disciplină. Pe poligonul sportiv 
iamenajat la marginea orașului Lugoj 
t*-au întrecut pentru titlul de campion 
raional al Spartachiadei de iarnă peste 
20 de tineri. Titlul de cel mai bun 
țintaș al raionului a revenit lui F. To- 
chera (în fotografie, primul din stingă) 
de la asociația sportivă Recolta-Bacova.

Foto: C. Costrn

Pentru orașul care se mîndrește de 
a-1 fi dat atletismului nostru pe maes
trul sportului Alexandru Bizim este însă 
prea puțin. Mai ales că, așa cum a 
reieșit din discuții, condiții există. Să 
luăm mai întîi posibilitățile de recru
tare. Acestea sînt din cele mai largi: 
școala medie „Gh. Glieorghiu-Dej" are 
aproape 2 000 de elevi, școala medie 
nr. 2 are și ea cam 1 000, ca și școala 
nr. 3. Iată deci o masă mare de tineri, 
care nu așteaptă decît să fie chemată 
la întreceri pe stadion, să fie îndrumată. 
Nu lipsesc, de asemenea, nici cadrele 
de tehnicieni. In oraș activează destui 
profesori de educație fizică, al căror 
aport s-ar putea face simțit în „pu
nerea pe roate" a unei activități atle
tice mai susținute. La școala medie 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, ca să luăm doar 
un exemplu, activează nu mai puțin 
de 4 profesori de educație fizică (Mihai 
Cuțui, Dumitru Mîță, T. Țavdaris și 
Lavinîu Lazăr), toți absolvenți ai Insti
tutului de Cultură Fizică. Fiecare dintre 
ei este încadrat de mulți ani la această 
școală, dar pînă acum aportul lor în 
ridicarea de cadre pentru atletismul de 
performanță a fost foarte _ redus. Si
tuații asemănătoare se pot întîini și la 
celelalte școli din oraș.

Există și posibilități în ceea ce pri
vește bazele sportive, mai ales la sta
dionul principal al orașului, a cărui 
pistă va fi în curînd refăcută și căruia 
i se vor reamenaja anexele pentru prac
ticarea atletismului.

în curînd, își va începe activitatea 
la Bîrlad un centru de copii și tineret 
pentru atletism, de care se va ocupa 
în principal prof. S. Vasiliu, unde tinerii 
vor putea găsi condiții din cele mai 
bune, o bază bine amenajată, mate
riale și echipament, o îndrumare com
petentă. Numai atît însă nu este de- 
ajuns. Trebuie ca toți profesorii de 
educație fizică din oraș să înțeleagă 
că rostul lor nu este numai de a-șl 
„tine orele" de curs ci si de a fi ELE- 
A1ENTE ACTIVE IN PROMOVAREA 
SPORTULUI DE PERFORMANTĂ. IN 
POPULARIZAREA PERMANENTA A 
ACESTEI DISCIPLINE DE BAZA 
CARE ESTE ATLETISMUL.

Printr-o mai bună înțelegere a aces
tui rol, profesorii de educație fizică din 
Bîrlad vor contribui la acei pași înainte 
pe care-i așteaptă de la atletism toți 
iubitorii sportului din Bîrlad.

RADU URZICEANU

cît și discuțiile au evidențiat activi
tatea rodnică desfășurată de tehnici
enii și activiștii secției. In fiecare an 
— sub îndrumarea acestor entuziaste 
cadre — zeci și zeci de tineri fac pri
mii pași pe calea lungă și anevo
ioasă a creșterii măiestriei sportive. 
Cu multă grijă ei sînt selecționați și 
apoi pregătiți, pe baze științifice, avînd 
la dispoziție tot ce este necesar pen
tru a _ deveni buni sportivi în disci
plina îndrăgită. Numărul mare de e- 
lemente talentate i-a pus în... încurcă
tură pe antrenori în momentul încarc 
consiliul orășenesc UCFS i-a anunțat 
că în campionatul orășenesc pot par
ticipa numai cu o singură echipă. O 
astfel de încurcătură am dori s-o aibă 
cît mai mulți antrenori din cît mai 
multe secții și cluburi 1

Mulți dintre tinerii care au desci
frat fainele rugbiului în cadrul sec
ției de la Constructorul, depășind 

vîrsta junioratului, au ajuns să întă
rească alte formații. Antrenorul Du
mitru Ionescu și veteranul secției — 
Victor Marica. — au subliniat în cti- 
vîntul lor cu mîndrie acest aspect și 
s-au angajat să nu-și precupețească 
eforturile în acțiunea de creștere și 
promovare a elementelor tinere.

Conferința a acordat atenția cuve-

Interviu
Mi-ar fi fost greu, poate imposibil, 

să realizez, în alte condiții, un inter
viu colectiv cu activiștii, tehnicienii și 
sportivii din raionul Istria, regiunea 
Dobrogea. Dar, conferința raională 
UCFS, desfășurată recent, mi-a dat 
posibilitatea de a-i asculta pe acești 
iubitori ai sportului vorbind tocmai 
despre lucrurile care mă interesau. Așa
dar, la întrebările pe care le aveam 
pregătite am căpătat răspunsuri ample 
care pot alcătui un interviu „sui-ge- 
neris". Ați ghicit, desigur, că „inter
viul" pe care-1 veți parcurge în rîn- 
durile ce urmează sintetizează, în 
fapt, discuțiile purtate de participanții 
la conferința raională UCFS Istria.

— Am aflat, din darea de seamă 
prezentată de consiliul raional 
UCFS, că întrecerea care s-a bu
curat în ultimii ani de cele mai 
mari succese a fost prima ediție 
a Spartachiadei republicane. Care 
au fost elementele care au asigu
rat succesul ?

MIRCEA CRUCEANU — Babadag : 
,7n primul rînd colaborarea. Cu pri
lejul acestei mari și frumoase compe
tiții s-a realizat o mai strînsă și mai 
rodnică colaborare între organele și 
organizațiile UCFS și U.T.M. Sub con
ducerea și îndrumarea permanentă a 
comitetului raional P.M.R., au fost 
realizate numeroase și eficiente ac
țiuni comune : instruirea cadrelor, mo
bilizarea tineretului la amenajarea te
renurilor simple pentru desfășurarea 
competițiilor și la startul întrecerilor 
ș.a. Apoi, cîteva inițiative ale consiliu
lui raional UCFS : pregătirea a 45 de 
instructori sportivi, redactarea și mul
tiplicarea unei conferințe pentru popu
larizarea concursurilor, formarea unui 
activ obștesc pentru sprijinirea consi
liilor asociațiilor sportive, organizarea 
deschiderii festive a Spartachiadei re
publicane in cinci centre de comună 
etc".

— Există create condițiile ne
cesare pentru ca activitatea spor
tivă de mase să se desfășoare, în 
continuare, în condiții din ce în ce 
mai bune, să cuprindă în întreceri 
întreaga masă a tineretului ?

MARIN ALIBAȘOIU — S.M.T. Co- 
gealac : „Condiții sînt, firește. A’e mai 
împiedicăm însă de inactivitatea con
siliilor unor asociații sportive pe care 
tovarășii de la UCFS nu se străduie 
îndeajuns să le scoată din amorțeală. 
Iată un exemplu. Noi am organizat 
„Cupa mecanizatorului". Vă spun 
drept, nu ne este prea de laudă să 
arătăm cuiva că ne-am clasat pe locul 
1, fiindcă din cele 8—10 asociații 
sportive invitate... n-a venit decît una. 
Și aceea tot din comuna noastră I 
Ne-am supărat. N-atn demobilizat însă. 
Vom mai organiza și alte competiții 
fiindcă tractoriștii noștri iubesc spor
tul. In brigăzi se desfășoară întreceri 
de șah, volei, atletism și haltere. Spe
răm să căpătăm de la UCFS sprijin 
pentru a ne măsura cît mai des for
țele cu sportivi din alte comune".

JENICA APOSTOL — Babadag: 
„Mă număr printre sportivii care au 
cinstea sa reprezinte raionul nostru 
în competițiile oficiale. Am reușit să 
mă impun în întrecerile de tenis de 
masă datorită profesoarei de educație 
fizică Emilia Zisu, care a știut să-mi 
îndrume, cu răbdare, pașii în însu
șirea deprinderilor necesare. Socotesc 
că pentru atragerea tineretului în prac
ticarea sportului, de cea mai mare im- 

nită secției de rugbi. Astfel, în hotă
rîrea adoptată se prevede înființarea 
unui centru de copii și de juniori. In 
cursul anului 1965, în colaborare cu 
secția de învățămînt a Sfatului popu
lar raional se va organiza o compe
tiție rezervată copiilor din clasele 
4—7 din școlile din cadrul raionului.

POMPILIU VINT1LĂ 

colectiv 
portanță este modul cum știu profe
sorii de educație fizică să le insufle 
dragostea, dorința vie, pasiunea pentru 
exercițiul fizic, pentru descifrarea 
„tainelor" unui sport. Acțiunea de a- 
menajare a terenurilor simple de sport 
în curțile școlilor — începută și la 
noi — constituie o contribuție directă 
la dezvoltarea activității sportive. 
Nouă, sportivilor fruntași din raionul 
Istria, ne revine sarcina de a-i ajuta 
pe profesorii de educație fizică și pe 
instructori în activitatea pe care o des
fășoară. Vă rog să considerați aceasta 
ca un angajament".

CRIȘAN VASILE — S.M.T. Mihai 
Viteazu : „Tinerilor de la noi le place 
turismul. Dar, într-un an întreg, n-am 
putut participa la nici o excursie, fie 
pentru că n-am fost anunțați din timp, 
fie pentru că nu s-a ținut cont, la or
ganizarea lor, de datele cînd putem 
participa. Așaaar, consiliul asociației 
are pe lingă datoria de a alege trasee 
interesante și pe aceea de a programa 
excursiile la datele cînd se pot bucura 
de o largă participare precum și de a 
le populariza mai bine".

FLOREA VATICI — Exploatarea 
minieră Altîntepe : „Nu este de mi
rare faptul că nouă ne place natația. 
Și avem condiții pentru a practica a- 
cest sport. Din păcate, ștrandul nostru 
stă de trei ani fără apă. Oare consi
liul raional UCFS nu putea sprijini 
consiliul asociației in rezolvarea acestei 
situații, contribuind astfel la dezvolta
rea activității sportive de mase, într-o 
ramură de sport subliniată ca deosebit 
de importantă în documentele Confe
rinței pe țară a Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport ?“

CRISTACHE ACHIM — comuna 
Beidaud : „Ar fi, desigur, foarte bine 
ca în toate asociațiile sportive con
siliile să muncească fără a fi mereu 
dădăcite. Dar, dacă în unele locuri — 
de pildă, la noi — se simte nevoia 
îndrumării și sprijinului concret, de ce 
activiștii consiliului raional UCFS ne 
„vizitează" așa de rar, de ce nu vin 
să pună, împreună cu noi, umărul la 
organizarea unei bogate activități spor
tive ? Avem condiții bune, tineretul iu
bește sportul, dar organizarea întrece
rilor este sporadică. Aș spune că este 
aici și vina lipsei de legătură cu te
renul a tovarășdor de la consiliul raio
nal UCFS Istria".

★
Pun punct aici interviului. La cele 

două „întrebări" au răspuns elocvent 
șase participanți la conferința raională 
UCFS Istria. La fel ca ei, au vorbit 
însă și alți delegați (ION COST ACHE, 
FLORIAN ȘELARU, HRISTU DIMA 
etc.), care au scos în evidență resursele 
existente în raionul dobrogean pentru 
dezvoltarea unei activități îndrăgite de 
tineret : SPORTUL. Ințelegînd că a- 
ceastă conferință nu trebuie să însemne 
o trecere în revistă a succeselor, ci un 
mijloc de evidențiere și generalizare a 
metodelor bune, o analiză în spirit 
critic și autocritic a activității desfă
șurate, participanții și-au adus din 
plin contribuția la consolidarea viitoare 
a sportului din raionul lor. Propunerile 
făcute au fost analizate și se află în
scrise în hotărîrea conferinței. Acum 
este necesar ca noul consiliu raional 
UCFS Istria, căruia conferința i-a con
ferit toată încrederea sa, să mobilizeze 
un larg activ obștesc și să treacă cu 
toată fermitatea la traducerea în fapt 
a hotăririlor luate.

HRISTACHE NAUM

©HANDBALI
Miine începe retur 

campionatelor republi 
de handbal

Începînd de mîine, cele m 
ternice echipe de handbal în 
reiau întrecerile din cadrul c] 
natelor republicane. Formațiile 
tre fruntașe s-au pregătit cu 
atenție în perioada dinaintea 
rului, lăsîndu-ne sa întrevedt 
în săptămînile care vor urma 
serie de partide interesante și 
bunătățire calitativă a întrec 
Pe programul primei etape figi 
cîteva meciuri importante f 
care Rapid București — Mureș. 
Mureș (f). Știința Timișoara — 
Timișoara (f), Rapid Bucureș 
Voința Sibiu (m), Tractorul Braț 
Dinamo Brașov (m), Știința 
Mureș — Voința Sighișoara ( 
Știința Cluj — C.S.M. Reșița (i

DINAMO BUCUREȘTI 
Șl R. K. MEDVESCIAK ZA' 

SE INTILNESC IN FINALA „C.i
(Urmare din pag. 1)

clarat unui redactor al zic 
L'Equipe: „Nici eu și nici e 
noastră nu am jucat vreodată i 
triva romînilor și acest lucru îl 
sider bun pentru noi. Vom cău 
facem un joc bun și să obținei 
rezultat favorabil". In ceea ce 
vește formația iugoslavă, antrei 
Vladimir Stentzel ne-a spus că « 
plasat la Lyon lotul anunțat (aj 
în ziarul nostru) fără Velimir < 
care nu a putut veni, fiind re 
de examene.

Dinamoviștii au făcut astăzi i 
neață (n.r. ieri) un antrenament 
dar nu în sala în care va avea 
partida.

De altfel, în sala unde se va 
pută meciul nici nu se puteg’’ 
antrenament, deoarece la ora 
telefonez acolo au loc finalele i 
pionatului de scrimă al Franței.

Meciul final al „Cupei camp 
lor europeni* va avea ca deschi 
întîlnirea masculină dintre echi 
secunde ale Franței și R.F. Germ 
Jocul va fi condus de arbitrul sui 
GOsta Karlsson, pe care l-am înt 
la recepția oferită de ziarul L’Eq 
și care urmează să sosească în cu 
zilei de simbătă la Lyon.

0 NAT AȚI

Azî și miine, „Concurși 
republican de hală"

Bazinul Floreasca găzduiește az 
mîine cea mai importantă compel 
de înot din sezonul de Iarnă. 1 
vorba de tradiționalul «Concurs 
publican de hală* la care iau p. 
seniori și juniori categoria I tnvi 
de federația de specialitate. Cu a< 
prilej componenții lotului fac o 
timă verificare înaintea întîlr- 
Romînia — Cehoslovacia care «e 
disputa săptămîna viitoare, tot 
bazinul Floreasca.

ECHIPA DE SENIORI A CAPITAL 
A CUCERIT „CUPA PRIMĂVERII

EA POEO
ORADEA (prin telefon). în ultim 

două zile ale turneului de polo dc 
cu «Cupa primăverii" s-au înrec 
trat următoarele rezultate: Cluj 
Mureș-Autonomă Maghiară 15- 
București I — Banat 10—2, Crișana 
București II 11—1, Banat — Mur 
Autonomă Maghiară 12—2, Cluj 
București II 10—3.

Locul întîi a fost decis de înl 
nirea dintre echipele București I (j 
niori) și Crișana. Victoria a reve. 
poloiștilor bucureșteni cu scorul 
8—2 (4—0, 2—2, 1—0, 1—0). Au 
scris Culineac (2), Miu (2), Sial 
Bădiță, Țăranu, Băjenaru pentru s 
lecționata orașului București și H 
ghieși (2) pentru selecționata regiui 
Crișana.

Trofeul oferit de F.R.N. a fost c 
cerit de echipa București I, urma 
în clasament de Crișana, Cluj, Ban: 
București II și M»reș-Autonon 
Maghiară.

I. BOITOȘ—core:



LOVITURA DE PEDEAPSĂ
■

•tul, alături de activitatea profe- 
i, face parte din viața mea. Chiar 
m, cînd nu mă mai pot numi 
«B pot concepe să treacă o zi 
e să nu fac exerciții fizice, de 
țață, în aer curat și nu mă simt 
dacă într-o săptămînă nu dau 
ă prin săli pentru a-i vedea la 
pe gimnaști și nu numai pe ei, 
pe alți tineri sportivi clujeni.

fost sportiv și ca vechi activist 
ist domeniu de activitate mă 
î clin toată inima succesele spor- 
noștri fruntași, dar mă întristea- 

tele „amănunte" din activitatea 
ă, cărora nu li se dă încă im- 

ița cuvenită.
■mi îngăduit să arăt cîteva din 
„amănunte". Consider ca o mare 

ire faptul că în multe orașe ale 
iu fost înființate școli medii cu 
im special de educație fizică. O 
de școală există și la Cluj și ac

ea ei este destul de rodnică. Coa

sider însă că în această școală nu sînt 
— așa cum ar fi normal — elementele 
cele mai înzestrate pentru sport. Dintr-o 
discuție avută cu prof. D-tru Olteanu 
directorul adjunct al școlii, a reieșit 
clar că selecția elevilor nu se face cum

CUVÎNTUL

CITITORILOR

ar trebui și de aceea se mai constată 
cazuri de., scutiți medical (!) ca să nu 
mai vorbesc de faptul că în această 
școală nu intră tinerii cei mai talen- 
tați la sport care să fie și elemente 
bune la învățătură.

Există în Cluj, ca șt în alte părți, 
școli de artă. Sînt convins că la aceste 
școli nu sînt admiși chiar și acei copii

care să nu aibă... ureche muzicală sau 
un dezvoltat simț al ritmului.

O altă chestiune. Se acordă încă prea 
puțină atenție predării educației fizice 
în primele clase (1—4) și astfel se 
pierd ani buni pe care nimic nu-i mai 
poate înlocui. După părerea mea, de 
felul în care se desfășoară activitatea 
sportivă cu elevii din clasele 1—4 de
pinde faptul dacă vom avea mulți 
juniori de valoare. O limbă străină, de 
exemplu, poate fi învățată de un om 
chiar și atunci cînd a trecut de SO de 
ani. Sportul însă nu 1 Asta, ca să nu 
mai vorbesc de celălalt rol, cel mai 
important, de a face pe copii să iu
bească sportul, mișcarea în aer liber, 
de a-i face mai puternici, mai înde
mânatici, mai rezistenfi, și, dacă vreți, 
performeri de valoare.

marea
Tragedie (nu tocmai) antică

ALBIN MORARIU 
maestru emerit al sportului

Cultura fizică

de dr. I. DRAGAN
cîteva zile se află în librării lu- 

i „Cultura fizică și sănătatea" de 
. Drăgan, apărută în colecția de 
arizare a Editurii Medicale, 
ocuparea manifestată de autor în 
domeniu este binecunoscută din 
lucrări anterioare, materialul de 
reprezentând o sistematizare cu 
țer practic, accesibilă unui mare 
r de cititori, dornici să cunoască 
acerile exercițiilor fizice pentru 
rea sănătății, prevenirii și tratării 

>r. Poate de aceea unele subca- 
? ar putea apare incomplete unui 
alist. Dar, autorul și-a propus (și 
ișit) să rețină numai aspectele 

practice ale. problemei.
tfel, în partea introdu'tivă 
ie principiile generale care

și sănătatea

Recenzie

sînt 
stau

^CICLI;S.:M-Î- „Cupa Flacâra“
Fondiștii se vor prezenta mîine la 

startul unei interesante competiții do
tată cu „Cupa Flacăra". Este vorba 
de o întrecere de fond pe 80 km care 
se va desfășura pe șoseaua București— 
Ploiești (varianta Buftea) și la startul 
căreia vor fi prezenți cei mai valoroși 
rutieri din țara noastră. Printre parti- 
cipanți se află alergători din lotul pen
tru „Cursa Păcii" (C. Dumitrescu, G. 
Moiceanu, W. Ziegler, Ion Braharu, I. 
Stoica, L. Zanoni, Ion Ardeleanu ș.a.),

din lotul de tineret (Gh. Bădără, Em. 
Busu, C. Ciocan,
Suciu etc.), precum și cicliști din clu
burile sportive bucureștene Steaua, Di
namo, Voința, Olimpia. De asemenea, 
vor participa alergători de la Voința 
Ploiești. Startul se va da cu începere 
de la ora 10, de la km 8. Kilometrajul 
curselor este următorul : maeștri și ca
tegoria I — 80, cat. a Il-a și a IlI-a 
— 60, juniori I — 30, juniori II — 

semicurse — 10, turism —

N. Ciumete, Gh.

5* K». Mt-MI

înaintea finișului în turneul maeștrilor

tz.a culturii (fiice (efecte, mijloace 
călirea organismului, toate axate 

principiul dezvoltării fizice și in
ii sănătății ; în partea a 11-a sînt 
rise aplicațiile cu caracter profilac- 
(accentuînd asupra vîrstei înain- 

sexului etc.), iar în capitolul ur- 
■)r sînt trecute sumar, mai mult cu 
eter de sesizare, unele din aplica- 
curative in care rezultatele obți- 

■ sînt de acum verificate in prac- 
Ultimn parte a cărții este rezer- 
prezentărU unor programe orien- 

:e de cultură fizică (indicate de 
. Maria Dicu), care cu avizul me

tilii specialist pot fi practicate la 
liciliu, fără pericol de a dăuna.
rin conținutul și stilul lucrării, au- 
l reușește să aducă o contribuție 
iroasă la popularizarea exercițiilor 
ce, acest mijloc atît de eficace pen- 
întâriiea sănătății-

O rundă animată a avut loc joi, în 
turneul maeștrilor. Patru partide au fost 
decise prin luptă, cea mai importantă 
fiind înfringe-ea suferită de Partos 
la Voiculescu. Pentru a doua oară în 
acest concurs este învins Radovici, care 
pierde la Szabo. După cîteva insuccese, 
fostul campion Ghițescu cîștigă un 
punct întreg în fața lui Nacu. Celelalte 
întîlniri s-au încheiat egal: Pușcașu— 
Botez */2—*/2, Reicher—Neamțu ‘A—*/2,

Ciocîltea — Stanciu */2—*/2. S-a între
rupt partida Soos—Pavlov.

în urma retragerii lui Giinsberger 
(toate rezultatele sale se anulează) cla
samentul a suferit unele modificări im
portante: Ciocîltea 8, Partos 7, Neamțu 
6'/2, Pavlov și Soos 5l/2 (1), Ghițescu, 
Voiculescu, Botez, Radovici și Szabo 
5‘/2, Pușcașu și Stanciu 5, Reicher și 
Mititelu 4'/2, Nacu 4.

Aseară s-a jucat runda a 13-a. Azi 
și mîine sînt programate ultimele două 
runde.

dr. CONSTANTIN SERPE
medic specialist

(g| GIMNASTICĂ

nalele elevilor gîmnaști
Ține încep la Rîmnicu Vîlcea fi

lele de gimnastică ale școlilor 
■dit cu program special de edu- 
;ie fizică. Participă — printre alții 

sportivi din orașele Timișoara, 
tlați, Cluj, București, Brașov, lași, 
mnicu Vîlcea etc.
Finalele vor avea loc pe categorii 

vîrstă și de clasificare.
La întreceri vor fi prezenți aproape 
0 de gimnaști și gimnaste.

Corul : Ascultați povestea noastră despre Cicero, pre care 
Apucat u-l-au din iarnă, subit, dorul după mare. 
După marea cea-nsorită, cu nisip de catifea 
Unde-acum două milenii (poate două și ceva) 
In surghiun, bietul Ovidiu, trist, la Tristele-i scria.

Uu copil: Cred c-ati încurcat povestea. Cicero, precum se știe 
(Ne-a-nvățai pe noi la școală, la istorie, geografie) 
A trăit colo, la Roma, era... mare avocat. 
Și nicicind să vină-n Tomis el nu s-a 'încumetat...

O preoteasă : O / Copile drag, copile, chiar așa-i precum grăiești. 
Insă martori îmi sînt zeii că acuma te pripești 
Lasă corul să prezinte. Mai taci, rogutc. din gură 
Fiindcă Cicero acesta nu-i cel din .. literatură ,

Corul : Sunați flaute, timbale. Pan, vestite, sullă-n nai 
Căci acum, în amfiteatru, vin artiștii în alai.

O mască de tragedie : O / 01 O ! Ce tragedie ! UUe cum m-a lăsat., mască 
De ce Bega nu-l înghite, ori pămîntul nu se cască 2 
La toti dracii... pardon... zeii ! In întreaga Timișoară 
L-am cătat pe Cicerone Manolache, că de-aseară. 
Nu e chip să-l văd la față. Unde naiba s-a pitit ?

O voce sfătoasă : Im Oracolul din Delfi tu afla-vei negreșit.
Corul : Și se duse antrenorul (masca, cea de tragedie) 

Și-ntrebă pe preoteasa care pe toate le știe. 
Iar aceasta, stind turcește, flori de laur meșterind 
Și prizînd la sulf pe-o nară, prinse să-i vorbească blind:

Pythia: Ceniru-naintașul vostru e-n I omis, ascult-aci: 
„Dusu-s-a se va întoarce niciodată veți pieri"

Masca de tragedie : Zău, n-am înțeles nimica, jur pe Zeus, jur pe zodii. 
Pune virgule și puncte, nu-mi vorbi așa în dodii...

Pythia : Omule, îți cred amarul, însă drept îti grăiesc (ie 
Că cu virgule și puncte... zburam din mitologie I

Masca de tragedie : Ai dreptate, îmeleapto, iartă-mă de supărare, 
Dar ce cată Manolache în plină iarnă la mare ? 
Ei, de-ar fi acuma vară, s-ar duce la agrement. 
Sau la Techirghiol, acolo, unde-i loc de tratament. 
Dar acum? Pe ger, pe zloată (februarie e-n toi) 
Tratament iși face lumea uite colea lingă noi. 
La Băile Herculane. Timp călduț, ape termale... 
Ce să caufe-n Cons'anta?

Pythia : De mă crezi, îti spui matale. 
Cicerone — mi-a spus Mercur, ce-n comerț e meșter faur — 
S-a dus ca argonauții, după... lina cea de aur I

Masca de tragedie: Și cum a plecat? Hai, spune-miI Și să știi c-am să 
fiu om.

Tti aduc pe loc ca jertfă un miel, marfă de sezon I 
Pythia : Pe furiș plecat-a d'nsul, februar 13, pe seară,

Cu nevasta-n tren, iar dviiă camioane le luară 
(aveau D și B la număr) zestrea re-nu agonisit, 
iar la „DB" cînd sosit-au, au găsit tot rînduit: 
Au apartament pe cinste, chiar pe strada Tomis (sict) 
Etaj unu, casă nouă, că — ascultă-mă ce-ti zic — 
Nu vroia să îl ia nimeni, chit c-avea camere trei...
Să nu stea pustie casa... De / S-an sacrificat ei.

Un director: Bine, dar dm ce trăiește inginerul Manolache?
El e agronom. Transferul nu l-a luat...

Pythia : l-a spus lui Lariie 
(Profesor din Timișoara) că-n sp<x< a primii serviri

Mițaru : Mie-mi scrie-ntr-un papirus, după cum vedeți aici, 
Că-i la AGROSEM. Cu toate că a fost repartizat 
(Cu cîteva zile-n urmă și-a luat diploma de stat) 
Colea-n regiunea noastră. Chiar pe lingă Timișoara...

O elevă : Iasă, nene, că și nouă ne-a dispărut profesoara, 
(Soția lui Manolache). N-a zis nici „la revedere“ 
Așa că, de pe catedră, ține lecții o... vedere 
De la mare. De la dînsa. Cică asta să ne jie 
Ca material didactic. Să-nvățăm la geografie.

Corul : Spune, Pythia, ne spune, oare asta cum se poate ? 
Pythia : Jupiter de m-ar străpunge, cu-ale-lui fulgere toate

Ori Neptun cu-al său trident, tot nu pot să vă răspund, 
Pentru că în vremea noastră, cu balonul cel rotund 
Nu se juca in arenă, iar cetățile, tapaj
Nu făceau cu treaba asta., cum îi spune ?... racola/!
Așa că, de, vreți răspunsul, nu la mine v-adresați

Ci la Farul, la... Mecena. De la el o să aflați.
Și acum, la revedere /

Masca de tragedie: Pe toți zeii! Preoteasă, 
Prorocește-ne numai, cînd se va întonree-acasă ?

Pythia : Scliimbă-ti masca, tragedie, c-o să vină repede.
Stai numai nițel, să-i bage și pe ei să joace-n

— Cortina —

CONCURSULUI DE INVENȚII ȘI INOVAȚII PE ANUL 1965

MIRCEA COSTEA

colectivul
V. Conta

nioelu- 
pe plan

Creșterea permanentă a 
lui performantelor sportive . 
mondial impune, de la o zi la alta, 
folosirea unor mijloace și aparate 
de antrenament mereu mai perfec
ționate. in întreaga lume se înre
gistrează, în acest domeniu, tot fe
lul de căutări, unele încununate de 
bune rezultate, al căror eject este 
îmbunătățirea necontenită a proce
sului de antrenament. .

Și în țara noastră am consemnat 
invenții și inovații în acest dome
niu. De unele ne-am ocupai in co
loanele ziarului, consemnind bu
nele rezultate pe care le-au dai în 
aplicare

Pentru 
invenții 
sportului, 
UCFS a

stimularea activității de 
și inovații în 

Consiliul 
instituit un concurs, al 

cărui regulament îl publicăm mal 
jos i

domeniul 
General al

1. Concursul se organizează în sco
pul stimulării activității de invenții 
și inovații în mișcarea noastră de cul
tură fizică și sport, în vederea rea
lizării unor mijloace și aparate cît 
mai perfecționate, la nivelul tehnicii 
mondiale, necesare îmbunătățirii pro
cesului de pregătire în antrenamentul

sportiv și cercetărilor metodico-știin- 
țifice in domeniu) sportului.

2. Concursul are loc în perioada 
LIV—l.X. 1965.

3. La acest concurs pot participa 
antrenori, profesori de educație fizică, 
medici și alți specialiști sportivi care 
au idei sau au experimentat în munca 
lor aparate sau mijloace, noi 
bunătățite, cu eficiență sporită 
ceea ce se cunoaște pîtjă

4. Temele concursului 
toarele i

a) Aparat cu instalație 
pentru înregistrat grafic 
tezeî de execuție a seriilor 
mișcări la una din probele: alergare 
de viteză 100 m, înot 50 m, canotaj 
— 1 000 m, baschet.

b) Metodă și aparatură pentru de
pistarea stării psihice a sportivilor in 
timpul antrenamentului și în con
cursuri (aplicație la diferile sporturi), 
precum și pentru înregistrarea gradu
lui de restabilire a procesului nervos 
și fiziologic după efort.

c) Procedeu și metodă complexă de 
antrenament cu maximum de densi
tate la una din disciplinele sportivei 
fotbal, baschet, volei, tenis.

d) Aparat sau instalație pentru con
trolul continuu al forțelor dinamice

în 
sînt

sau îm- 
față de 
prezent, 

urmă-

preciziede
variația vi- 
complete de

ce intervin în executarea unui proce
deu la una din disciplinele: haltere, 
box, canotaj, sărituri de la trambulină, 
lupte.

e) Aparat de gimnastică cu func
țiuni multiple pentru copii și tineret.

f) Dispozitiv simplu pentru înregis
trarea vitezei de reacție în executarea 
unor mișcări specifice în jocurile de 
fotbal, baschet, volei și în box.

g) Minge de 
fără cameră, cu 
tetice.

h) Manechin pentru perfecționarea 
loviturilor de atac (la scrimă) cu dis
pozitiv pentru înregistrarea vitezei de 
tandare.

i) Prăjină de sărituri pentru copii 
(rezistentă, ușoară, ieftină).

j) Aparate pentru perfecționarea 
unor procedee în volei (blocaj, tras, 
serviciu).

k) Aparate teleînregistratoare pen
tru controlul adaptării la efort a or
ganismului.

l) Pistă de atletism sau teren de 
baschet din materiale noi (bitum, mase 
plastice), elastice și rezistente la In
temperii.

5. Cei ce doresc să participe la 
concurs vor trimite, în limita timpului 
menționat, pe adresa: Uniunea de

basehet 
inserție

din cauciuc, 
de fibre sin-

Cultură Fizică și Sport — 
de inoen'ii și inovații, str. 
nr. 16 bucurești (cu mențiunea : pen
tru concurs), dosarul propunerii de 
inovație sau invenție ce o preconi
zează, care trebuie să cuprindă : me
moriul tehnic (care să explice în an
samblu și detalii conținut al propu
nerii. modul de funcționare etc.), de
senele și schițele pe calc sau hîrtie 
simplă care să completeze în mod clar, 
memoriul tehnic, indicarea bibliografiei 
din care să rezulte ce se cunoaște 
sau se folosește în momentul actual 
în domeniul respectiv pe plan.mon- 
dial și adresa precisă a autorului.

6. Premiile concursului sînt urmă
toarele: PREMIUL I — 5.000 leii 
PREMIUL II (două premii) a 
3.000 lei; PREMIUL III — 2.000 lei 
și două mențiuni — 1.000 lei. Atra
gem atenția că premiile stabilite se 
vor plăti după ce inovațiile respective, 
însușite de comisia de apreciere, au 
fost realizate de autori și aplicate cu 
bune rezultate.

7. STABILIREA
PREM1ABILE SE VA 
LA l.XI. 1965 CÎND SE 
NICA
LUI. 
FIIND 
L1ȘTI
DE INVENȚII ȘI INOVAȚII DIN 
CADRUL UCFS.

REZULTATELE 
COMISIA DE
CONSTITUITA 
STABILIȚI DE

INOVAȚIILOR
FACE P1NA 

VOR COMU- 
CONCURSU- 
APRECIERE 

DE SPECIA- 
COLECTIVUL

SPORTUL POPULAR
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La Craiova

S1MBATA

Meciuri disputate în prima reuniune ÎNTRECERILOR SPORTIVf

tRAIOVA (prin telefon de la tri
misul nostru). Prima reuniune din 
cadrul fazei de zonă a concursului 
republican de calificare seniori, des
fășurată joi seara în sala C.S.O. din 
localitate, a oferit celor prezenți 
meciuri foarte disputate. La această 
întrecere au participat reprezentanții 
regiunilor Argeș, Ploiești, Oltenia, 
și cei ai orașului București. Am evi
dențiat — cu acest prilej — compor
tarea boxerilor argeșeni Gh. Oancea 
și I. Manole (antrenor C. Panai- 
tescu) și a sportivilor din regiunea 
Oltenia — I. Mihăileanu și I. Matei 
(antrenor A. Ciocan), care au prac
ticat un box curat și eficace, mani-

festînd în același timp o bună pre
gătire fizică. Ultimul, în special, a 
demonstrat că este un element cu 
reale posibilități și de perspectivă. 
Nu același lucru se poate spune des
pre pugiliștii din regiunea Ploiești 
(antrenor I. Mihăilescu), care au lăsat 
impresia unei slabe pregătiri fizice 
generale. Chiar și boxeri cu posibi
lități mari, ca Gh. Dumitrescu și 
I. Alexe (care au trecut prin lot) au 
terminat meciul lipsiți complet de 
resurse. De altfel, Dumitrescu a tre
buit să se recunoască învins în fața 
unui boxer de o valoare mai modestă, 
V. Tecuceanu (Buc.).

Și acum cîteva cuvinte despre fe-

Mîine, 18 meciuri in categoria A
Dtapa de mîine din campionatele 

republicane de categorie A se com
pune din 18 meciuri, conform pro- 
^graumuiui de mai jos în care parti- 
■<letle principale sânt subliniate.

ZSERIA I: Progresul București —

Metalul București, Rapid București
— Voința Craiova, C. P. București
— C.S.M. Cluj, C.S.M. Sibiu — Ști
ința Cluj, Farul Constanța — Di
namo București (FEMININ).

SERIA A II-A : C.S.M. Cluj —

‘Luptă la fileu în meciul feminin Dinamo — Farul, jucat în tur la București 
și terminat cu victoria constănțencelor

Dinamo Bihor, Dinamo București — 
Știința Timișoara, Minerul B. Mare 
— C.S.M.S. Iași, Știința Cluj — Fa
rul Constanța, Petrolul Ploiești — 
Constructorul Brăila (MASCULIN), 
Progresul București — Partizanul 
JTOȘu Brașov, Știința București —

Jlezullatele meciurilor

Semănătoarea București, Știința Pe- 
troșeni — Ind. sîrmei C. Turzii, 
Știința Brașov — înainte Timișoa
ra, Electroputere Craiova — Metalul 
Pitești (MASCULIN), FI. roșie 
București — Progresul Tîrgoviște, 
Cor vinul Deva — Voința M. Ciuc, 
Penicilina Iași — Știința Tg. Mureș 
(FEMININ). Primele echipe sînt 
gazde.

jucate joi
—LA BAIA MARE : Minerul— 

Știința Timișoara (M) 3—0 (13, 11,7). 
Un joc frumos, spectaculos. în setul 
întîi localnicii au dominat, apoi în
trecerea s-a echilibrat. Minerul a 
avut inițiativa și în setul doi, dar 
Știința a egalat la 9, fiind apoi de
pășită. în setul ultim Știința a re
zistat pînă la 8—5, după aceea a 
cedat lupta. (T. TOHĂTAN coresp.

r
l

*eg.).
...LA SIBIU : C.S.M.—Partizanul 

roșu Brașov (F) 3—2 (10, 10—15, 
14—16, 14, 3). Meciul a durat 95 de 
minute. Gazdele au învins așa de 
greu din cauza comportării lor slabe, 
a greșelilor comise la fileu și la du
blarea blocajelor. M. 
coresp.).

...LA BUCUREȘTI: 
talul București (F) 3—1 
4).

LUPUȚIU

Dinamo—Me- 
(12, 6, 12—15,

Runda" secundă a meciului
Rapid București- 

f.S.K.A. Moscova (m) din „C.C.E."
(Urmare din pag. 1)

extraordinara, proverbiala putere de 
luptă a rapidiștilor a învins ? De 
pildă, puțini erau cei sceptici în 
1963, după înhrîngerea cu 1—3 su
ferită de giuleșteni în turul finalei 
C.C.E. desfășurat la Moscova ? Și 
amintiți-vă acel strălucitor 3—0 
(7, 4, 7) realizat de campionii noș
tri în returul de la București ! De 
ce n-ar fi la fel și acum ? O dorim 
și sperăm, cu încredere, atît în 
măiestria, cît și în combativitatea 
și în dăruirea totală a ceferiștilor. 
Le adresăm, la unison cu înflăcă
rată „galerie" rapiidistă (la punct și 
ea cu ^pregătirile în vederea luptei 
de mîine), un avîntat și optimist: 
HA4 RAPID !

Iul cum s-au disputat meciurile. La 
„muscă", I. Dinu (Buc.), net superior 
în toate cele trei reprize a obținut 
victoria la puncte în fața lui Șt. Ci- 
reșeanu (Ploiești). La aceeași cate
gorie, I. Mihăileanu (Oltenia) a ob
ținut o rapidă victorie prin abandon 
în repriza I în fața unui boxer cu 
multe cunoștințe, V. Popa (Argeș). 
Cat. semiușoară : Șt. Florea (Buc.) b.p. 
G. Puiuleț (Ploiești). Cat. ușoară: 
Gh. Oancea (Argeș) deși nu
mărat în prima repriză, a întors me
ciul în favoarea sa, cîștigînd prin
k. o. în repriza a doua. Cel mai dis
putat meci al reuniunii l-au realizat 
ușorii I. Matei (Oltenia) și A. Mărcuș 
(Buc.). Folosind bine alonja Matei a 
punctat în permanență cu directe de 
stînga și un-doi-uri la figură. La un 
schimb de lovituri, în urma unei 
contre de dreapta, Matei este totuși 
numărat. La reluare, însă, tot el este 
cel care conduce și, o repriză mai 
tîrziu (a treia) îl silește pe Mărcuș 
să abandoneze. Cat. mijlocie mică: 
N. Iancu (Ploiești) b.ab. D. Ghizdavu 
(Buc.). Cat. mijlocie : I. Manole 
(Argeș) b.p. Gh. Iancu (Oltenia). Cat. 
semigrea: I. Alexe (Ploiești) b.p.
l. Ionită (Buc.).

Iată rezultatele tehnice de aseară : 
cat. hîrtie — A. Pașolea (Buc.) b. dese. 
III St. Lazăr (Ploiești); cat. cocoș — 
Brînduș (Buc.) b. p. I. Mihalache 
iești); Gh. Dincă (Oltenia) b. p. D. 
(Argeș) — decizie discutabilă; cat. 
— C. Stanciu (Buc.) b. p. N. Pășoiu 
iești); I. Rădulescu (Argeș) b. p. E. Mu- 
ler (Oltenia); cat. semimijlocle — V. E- 
noiu (Oltenia) b. dese. HI V. Gheorghe 
(Buc.); V. Deșliu (Ploiești) b. p. Gh. Ar- 
sene (Argeș); cat. grea — V. Petrescu 
(Buc.) b. p. N. Stroe (Ploiești).

RUGBI : Stadionul Dinamo, de 
la ora 15,30 :

BASCHET: 
la ora 17,30 : 
structorul Buc.

NATAȚIE : 
de la ora 18,30 : 
publican de hală“.

ATLETISM : Sala Floreasca II, 
de la ora 16,30 : campionatul Ca
pitalei pentru juniori I și II.

Dinamo—Gloria.
Sala Floreasca, de 
Voința Buc.—Con-

(f)-
Bazinul Floreasca, 

Concursul re-

DUMINICA

Progresul, de la ora 9 : Progr 
sul—Dinamo Victoria (jun.) ; St 
dionul Giulești, de la ora 9 : Te 
nometal—Steaua (jun.).

p. 
(Plo- 
Belu 
pană 
(Plo-

M. TRANCA

VOLEI : Sala Dinamo, de la 
ora 8,30 : Progresul—Partizanul 
roșu Brașov (f) ; Știința Buc.— 
Metalul Buc. (f) ; Progresul Buc.— 
Dinamo Bihor (m) ; Sala Giulești, 
de la ora 8,30 : FI. roșie—Progre
sul Tîrgoviște (f) ; C.P. Bucu
rești—C.S.M. Cluj (f) ; Rapid 
Buc.—Voința Craiova (f) ; Sala 
Floreasca, de la ora 18 : Dinamo 
Buc.—Știința Timiș (m) ; Rapid 
Buc.—Ț.S.K.A. Moscova — meci 
în cadrul „C.C.E.”.

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 8 : Olimpia—C.S.M.S. Iași 
(f) ; Progresul Buc.—Voința Tg. 
Mureș (m) ; Știința Buc.—Mureșul 
Tg. Mureș (f) ; Olimpia M.I.— 
A.S.A. Bacău ' 
Ploiești (m).

FOTBAL: 
gust”, de la 
sul—C.S.M.S. 
rul Constanța ; Stadionul Politeh
nica, de la ora 10 : Dinamo Vic
toria—Textila Sf. Gheorghe (ca
tegoria C) ; Stadionul Timpuri 
Noi, de la ora 9 : Flacăra roșie— 
Dinamo Buc. (jun.) ; Stadionul

C<
Ref

(m) ; I.C.F.—Petrolul

Stadionul „23 Au- 
ora 14,30 : Progre- 
Iași și Steaua—Fa-

RUGBI : Stadionul Parcul 
pilului, de la ora 9 : Grivița 
șie—Rulmentul Bîrlad ; Stadioni 
Progresul, de la ora 11 : Progre 
sul—Steaua.

HANDBAL : Terenul Giuleșt 
de la ora 10 : Răpită—Voința Si 
biu (m) ; Rapid—Mureșul Tg. Mu 
reș (f) ; Electromagnetica—Pro 
greșul Buc. (f) ; Terenul Ghence. 
de la ora 15,45 : Steaua—Științ, 
Galați (m) ; Confecția—Științ; 
București (f).

NATAȚIE : Bazinul Floreasca 
de la ora 17,30 : „Concursul re 
publican de hală”.

CICLISM : Km 8 șoseaua Buf 
tea, ora 10 : start în concursu 
dotat cu „Cupa Flacăra".

ATLETISM : Sala Floreasca II 
de la ora 9 : campionatul Capita
lei pentru copii.

------------------- | CUM SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA EMOȚIEI EXAGERATE DE STA
ANCHETA 1
NOASTRĂ|

CONTROLUL STĂRILOR
Despre rolul emoțiilor și al modu

lui de manifestare a actelor de voință 
se vorbește și se scrie tot mai mult 
în psihologia sportivă, mai ales în 
ceea ce privește pregătirea și desfă
șurarea concursurilor de mare răs
pundere.

Intr-adevăr, problema reglării și 
autoreglării emoțiilor, a dirijării lor 
prezintă un mare interes științifico- 
practic pentru că emoțiile pot constitui 
un factor de activizare sau, dimpotrivă,

LUPTE
începe campionatul seriei B

ETAPA A (l a A MODIFICAT RADICAL CLASAMENTELE
Cea de a Il-a etapă a campionatului 

republican de lupte clasice și libere pe 
echipe, seria A, a dat satisfacție. Meciu
rile au fost deosebit de dîrze, majorita
tea sportivilor dovedind o pregătire teh
nică și fizică bună. Arbitrajele au fost 
de asemenea, la nivelul așteptărilor.

In urma acestei etape s.au produs mo
dificări esențiale în clasamente. Astfel, 
la „libere" nici o formație nu și-a mai 
păstrat locul precedent, iar la „clasice" 
au rămas pe vechile poziții doar echipele 
Steagul roșu Brașov, Rapid și Metalul, 
restul coborînd sau ureînd în clasament 
cu 1—5 locuri. Un exemplu : C.F.R, Ti
mișoara a trecut de pe ultimul loc — 
12 — pe locul 7, iar Unio Satu Mare 
de la locul 4 a ajuns pe locul 9.

„CLASICE*
Iată configurația clasamentelor :

1. Steaua 4 4 0 0 49:7 122. Dinamo 4 4 0 0 47:15 12
3. St. roșu Brașov 4 3 0 1 37:23 104. Viitorul Buc. 4 2 0 2 38:26 85. C.S.O. Galați 4 2 0 2 35:27 86. Rapid 4 2 0 2 33:31 8

MAI MULTA

EMOTIONALE

7. C.F.R. Timișoara
8. Metalul București
9. Unio Satu Mare

10. C.S.O. Reșița
11. Chimistul B. Mare
12. Rulmentul Brașov

1.
2.
3.

2
2
1
1
0
0

2
2
3
3
4
4

22:33 
14:50 
11:51

în momentele tde frînare a acțiunii, mai ales cîad 
problema are profilul activității spor
tive. Practica îndelungată a verificat 
faptul că emoțiile sportivului influen
țează sarcinile acestuia de concurs, în 
unele cazuri pozitiv, în altele negativ. 
Este ușor de înțeles că excitația emo
țională atît de necesară, de pildă, unui 
sprinter sau boxer înainte de start, 
poate fi dăunătoare unui trăgător sau 
jucător de tenis, căruia i se reco
mandă calmul și liniștea maximă de 
care poate fi capabil.

Dar, problema care frămîntă lumea 
specialiștilor constă tocmai în găsirea 
mijloacelor de reglare premeditată a 
stărilor emoționale (fie de către an
trenor, fie chiar de către sportiv), de 
orientarea lor, menită să influențeze 
pozitiv capacitatea de efort a sporti
vului și rezultatul său concret în anu
mite condiții de concurs.

Din literatura de specialitate — ce-i 
drept, încă insuficientă — ca și din 
experiența nemijlocită, rezultă că în 
elaborarea sistemului de procedee prac
tice necesare reglării conștiente a stă
rilor afective trebuie să ne sprijinim 
pe legitatea legării emoțiilor de reac
țiile motrice, de dinamica proceselor 
metabolice și trofice din organism, de 
activitatea anumitor analizatori (or
gane de simț) și, în sfîrșit, de diferite 
procese psihice care se subordonează 
dirijării voluntare (reprezentările, me
moria, imaginația, atenția) Concret, 
în cadrul acestui sistem și bazat pe 
cele amintite mai sus, considerăm 
utile, pentru reglarea controlată a stă
rilor afective, următoarele mijloace 
metodice :

a) Selecționarea mișcărilor specia
lizate, ca viteză, forță’, tempo, ampli
tudine, direcție și succesiune, în ra
port cu starea afectivă a sportivului 
,în momentul concursului. Practic, pen
tru sportivul inhibat, chiar deprimat 
sau aflat după o înfrîngere recentă 
sînt indicate mișcări efectuate într-un 
tempo energic, cu amplitudine mărită, 
care ajută la crearea unui fond psiho
logic pozitiv.

b) Evitarea, dacă este posibil chiar 
totală, în procesul formării personali
tății unui sportiv, a concursurilor care 
ar putea să-l traumatizeze fizic sau 
psihic. Avem în vedere, în special, 
boxul, luptele, parașutismul, rugbiul.

c) Perfecționarea și posedarea , de
plină a actului respirator (profunzime 
diferită, intensitate, frecvență și du
rata inspirației și expirației), care in
fluențează pozitiv sistemul nervos și 
procesele metabolice din organism. 
Fste știută din practică necesitatea 
resimțită de sportiv de a inspira pro-

fund și expira lent 
xime ale întrecerii.

d) întrebuințarea 
cuvîntului, fie sub 
rării, autoîncrederii, 
tului primit din partea antrenorii

e) Mutarea conștientă a gînduri 
preocupărilor și reprezentărilor spo 
vului, care apar spontan și involun 
și care îi creează spectrul Infringe 
al nereușitei, al suitei de conseci 
neplăcute sau al avantajului acumi 
de adversar. Nu întotdeauna repeta 
sarcinilor și obiectivelor de cone* 
influențează pozitiv stările emoțion 
ale sportivului, ci dimpotrivă.

f) Folosirea unor excita nți judic! 
selecționați, care stimulează pozitiv 
parte din analizatori: muzica, cu 
rile, percepțiile spațiale. Este știut 
verdele și bleul odihnește, calme? 
pe sportiv, că peisaj**) plăcut și r? 
puțin cunoscut creează reacții enro, 
nale pozitive sau schimbă în mod 
conștient orientarea gîndirii sportivul 
iar muzica — în special cea ritm: 
— îi înviorează afectivul general.

g) Aplicarea procedeelor difere 
țiate ale masajului : mișcările line 
superflue pe suprafața corpului cd 
tribuie la înlăturarea excitațiilor 
prisos; dimpotrivă, folosirea masa 
lui profund, răscolitor, capătă un c 
racter de excitant pozitiv atunci cîț 
se constată stări depresive.

h) Realizarea unui calendar comp 
tițional rational și din acest punct 
vedere. Folosirea unor concurși 
„tari" înaintea celui oficial este i 
preferat ocolirii lor. O cît mai ma 
acomodare la astfel de condiții îi 
greuiate va scădea nivelul stării- 
emoționale, care rămîn în startul or 
cărui sportiv, dar cu caracter de a-, 
tivizare și nu de frînare.

i) O pregătire sportivă complex 
(fizică, tehnică și tactică) mărește ir 
crederea î,n propriile posibilități. î 
manifestarea stărilor voliționale, cat 
sînt legate și chiar determină la u 
moment dat pe cele emoționale.

Evident, reușita acestor procede' 
psihologice de reglare a stărilor afet 
tive reclamă o mare cantitate de re, 
petare în cadrul pregătirii complexă 
uneori chiar individualizată ca finy 
tate și mijloace.

Specialiștii și sportivii noștri trebui 
să acorde tot mai mare înțelegere aces 
tor aspecte care întregesc personalii 
tatea 
chiar

cu priceperei 
forma autoîm 

fie sub cea a :

4
4
4
4
4
4

„LIBERE"
4
3
3
2
2
2
1
1
0
1
1
0

St. roșu Brașov 
Dinamo
C.S.O. Galați'

4. Rulmentul Brașov
5. Progresul Buc.

Steaua
Vagonul Arad 
A.S.M. Lugoj 
Prahova Ploiești 
Mureșul Tg. Mureș 
C.S.M. Cluj 
Rapid

4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
2
4

★
Mîine. iubitorii sportului din orașele 

Tulcea, Craiova. Brăila și Medgidia vor 
putea urmări reuniunile din prima eta
pă a seriei B la ,,clasice", grupa Sud. iar 
cei din orașele Arad, Hunedoara, Oradea 
și M-arghita pe cele din grupa Nord.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

0 
O 
O 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o

NOTĂ

DISCIPLINĂ LA REUNIUNI!
Etapa de săptămîna trecută a campio. 

natului republican de „clasice" a progra. 
mat la Timișoara partide de mare in
teres ; C.F.R. Timișoara — Rulmentul 
Brașov — Viitorul București. Iubitorii 
sportului luptelor din orașul de pe Bega 
au venit in număr mare la sala de sport 
să.i vadă ia lucru pe luptătorii din cele 
trei echipe. Mare le.a fost mirarea cînd 
la ora anunțată pe afișe (deși luptătorii 
erau în jurul saltelelor și arbitrii la lo. 
curile lor) meciurile nu începeau. Mo
tivul ? Arbitrul principal delegat de FR 
Lupte, I. Crîsnic, a întîrziat prin oraș 
și a sosit la sală cu un sfert de oră 
mai tîrziu...

Un alt aspect care a eclipsat buna 
desfășurare a întâlnirilor a fost atitu. 
dinea nesportivă a unor antrenori fi

arbitri care au vociferat tot timpul. In 
fruntea celor certați cu disciplina spor, 
tivă s.au situat antrenorul timișoreni
lor, V. Bați și arbitrul I. Horvath cafe 
în fața sportivilor și a publicului spec
tator, au discutat pe un ton ridicat pe 
marginea deciziilor.

Federația trebuie să ia măsuri împo. 
triva acelor antrenori care nu vor să 
se încadreze în limitele disciplinei 
și contestă în mod nepermis deciziile 
arbitrilor. Dar să nu fie scutiți de sanc. 
țiuni nici acei arbitri care uită că 
trebuie să fie obiectivi în acordarea 
punctelor sau se lasă antrenați în dis
cuții cu antrenorii și sportivii în timpul 
meciurilor.

T. C.

lor în interiorul stadionului ș 
dincolo de porțile lui

NICU ALEXE
candidat în științe pedagogici



t IT B A L
O etapă interesantă miine 

în campionatul categoriei A
îndatoririle și răspunderile

jucătorului de fotbal
După „ intermezzo”-ul inter

național oferit miercuri de re
prezentativele de seniori și de 
tineret, privirile iubitorului de 
fotbal sînt ațintite din nou asu
pra întrecerilor campionatului 
categoriei A, care programează 
mîine în Capitală și în provin
cie jocurile etapei a XVII-a ; 
o etapă de la care — s-o spu
nem din capul locului — aș
teptăm ca echipele noastre de 
primă categorie să evolueze la 
un nivel tehnico-tactic superior, 
apreciind că cele trei săptămîni, 
scurse pînă în prezent, au fost 
arhisuficiente pentru așa-zisa 
perioadă a rodajului.

Un viu interes suscită jocu
rile celor trei fruntașe, Dinamo 
București, Rapid și Steaua, a- 
flate și anul acesta într-o pa
sionantă întrecere pentru locui 
1. Campionii țării, dinamoviștii 
bucureșteni, se deplasează la Pi
tești, de unde s-au întors mai 
mereu cu ambele puncte. Acum, 
însă, sarcina bucureștenilor nu-i 
ușoară de loc : echipa nu „mer
ge”, indisponibilitățile (Nun- 
weiller IV, Ștefan și Nunweil- 
ler VI) grevează și ele asupra 
comportării clubului campion, 
în timp ce Dinamo Pitești a 
scos cîteva rezultate promiță
toare. Printre ele și „nulul” de 
la Arad, care „cîntărește” mai 
mult decît acel 1—1, realizat 
de Dinamo Buc. pe teren pro
priu în compania aceleiași 
echipe.

Rapid a plecat aseară la Cluj 
decisă să nu piardă contactul 
cu liderul clasamentului, pe 
care l-a ajuns din urmă în etapa 
anterioară. 50% din efectiv și 
l-a „rodat” miercuri cu Wiener 
SK și băieții au dat satisfacție. 
Numai că mîine echipa Iui 
Marcu, Ivansuc și Adam va în
cerca să facă uitat eșecul de la 
Craiova și — cu spectrul celor... 
numai 14 puncte — să atace 
în permanență buturile fero
viare.

Venind după trei înfrîngeri 
consecutive (socotind și jocul 
de cupă cu C.S.M.S.), Steaua 
este decisă să-și întrerupă mîi
ne, în meciul cu Farul, „seria 
neagră”. De altfel, echipa n-a 
mers rău nici duminică, însă 
exasperanta ineficacitate a li
niei de atac a lipsit-o de un 
rezultat favorabil. La antrena
mentul efectuat joi, în compa
nia Tehnometalului, militarii au 
pus accentul pe „reglarea tiru
lui”, rămînînd să dovedească și 
în condițiile jocului oficial e- 
ventualele „acumulări” la capi
tolul finalizare. Cît privește for
mația constănțeană, ea mani
festă în momentul de față slă
biciuni evidente care o fac in-

Mateianu, tatonat de Ștefănescu, declanșează un atac la poarta 
ieșenilor. Fază dintr-o partidă Progresul — C.S.M.S., dispu

tată pe stadionul „23 August"

capabilă să repete performanța 
din campionatul trecut : două 
victorii (ambele cu 2—1) asu
pra formației militare. Vor re
edita Progresul și C.S.M.S. spec
taculoasa partidă, bogată în 
goluri (8 la număr) și cu o dra
matică răsturnare a scorului, 
desfășurată în campionatul tre
cut ? Se pare că da. în privința 
formațiilor, antrenorii Ozon și 
Iordache vor menține „ll”-le 
care a început jocul cu Steaua, 
în timp ce Constantin Teașcă 
îl va ține pe Stoicescu — scos 
din formație pentru abateri re
petate de la disciplina sporti
vă — în continuare pe tușă 
deși ar avea nevoie de el 
în linia de atac. Petrolul și 
Steagul roșu se prezintă ușor 
favorite în meciurile pe care le 
susțin „acasă” cu U.T.A. și, 
respectiv, Știința Craiova. Ceea 
ce nu înseamnă că formațiile 
oaspe sînt dinainte învinse. Atît 
arădenii cît și craiovenii dețin 
la ora actuală o bună formă 
sportivă și — în plus — au mai 
cîștigat și pînă acum puncte în 
deplasare.

în sfîrșit, o partidă de atrac
ție la Baia Mare, unde minerii 
vor primi replica echipei Crișul 
Oradea. Dintr-o echipă care du
minica trecută la Iași s-a apă
rat timp de 90 de minute, for
mația locală va trece de astă 
dată la ofensivă pentru a mai 
cîștiga ceva puncte cu care să 
iasă din zonă. Va fi rîndul fot
baliștilor orădeni să se apere 
în încercarea de a ieși cu fața 
curată...

G. NICOLAESCU

ȘTIRI,
MÎINE LA PLOIEȘTI: 

ROMÎNIA—TURCIA 
(JUNIORI)

Echipa noastră de juniori, 
aflată în pregătire pentru tur
neul U.E.F.A., întîlnește mîine, 
la Ploiești, în meci amical, re
prezentativa Turciei.

Miercuri, în Capitală, cele 
două reprezentative de juniori 
vor juca din nou împreună.

CONCURS DE SELECȚIE 
PENTRU COPII

Secția de fotbal a asociației 
sportive „Dina mo Victoria”

Complexitatea mereu în creș
tere a fotbalului modern, ca și 
fundamentarea lui din ce în ce 
mai științifică reclamă din partea 
principalilor săi intcrpreți — ju
cătorii — o permanentă și mul
tilaterală pregătire.

Pornind de la aprofundarea 
regulilor de joc — ce constituie 
o primă și elementară cerință 
pentru orice jucător — acesta 
trebuie să-și însușească și să-și 
desăvîrșească execuțiile tehnice 
cele mai subtile, precum și pro
cedeele tactice cele mai compli
cate ale sistemului și variante
lor jocului modern.

Este tot mai evident că fot
balul de astăzi nu se mai lasă 
cantonat în formule șablon și nici 
în așezări rigide. El se bazează, 
tot mai mult pe mișcările de an
samblu, în care orice component 
al echipei trebuie să devină un 
adevărat creator. Pentru a atin
ge acest nivel, jucătorul are însă 
obligația de a cunoaște cele mai 
variate partituri ale fotbalului de

ȘTIRI
organizează în zilele de 5 și 6 
aprilie 1965, între orele 10—12 
și 16—18, un concurs de se
lecție pentru copiii născuți între 
anii 1950—1953 inclusiv, pe te
renul „Veseliei” din București, 
str. Veseliei nr. 17, raionul V. I. 
Lenin, cartierul Ferentari tram
vai 8 și 23.

ORA DE ÎNCEPERE 
A MECIURILOR

F.R. Fotbal comunică pe a- 
ceastă cale că toate meciurile 
din provincie vor începe la ora 
16,30.

LIPSĂ DE SPIRIT GOSPODĂRESC
Stadionul „1 Mai” din Rm. 

Vilcea este așezat în Crîng. La 
vechea tribună s-a mai adăugat 
una nouă, iar echipele care au 
jucat aici au numai cuvinte de 
laudă despre gazonul terenului, 
considerîndu-1 printre cele mai 
bune din țară.

Despre vestiare însă... Chiar 
de la prima întîlnire cu ele, fot
baliștii au observat că vestiarele 
știrbesc din frumusețea bazei 
sportive. Să concretizăm. Cabi
nele acestui stadion (dacă le 
putem numi astfel) seamănă mai 
mult cu niște magazii, cu gea

muri... cîrpite, cu uși fără clanță, 
cu mese improvizate și bănci 
deteriorate. Dușurile sînt și ele 
stricate.

Starea vestiarelor de pe sta
dionul din Rm. Vîlcea ilustrează 
lipsa de spirit gospodăresc a or
ganelor locale. A început returul 
campionatului categoriei B. Sta
dionul din Rm. Vîlcea găzduiește 
din nou meciurile echipei locale. 
Oare vîlcenii așa înțeleg să-și 
primească oaspeții, în cabine 
improprii?

TR. 1.

pretutindeni, puțind să le utilize
ze cu o mare virtuozitate pe în
treaga claviatură a fazelor de 
joc.

Jocul în viteză, pe care trebuie 
să-l practice timp de 90 minu
te, îi mai solicită și o puterni
că armătură fizică și moral-voli- 
tivă, pe care să se grefeze un 
inepuizabil entuziasm și o infi
nită plăcere de a juca.

In același timp, se cere ca ma
terialele de specialitate să fie a- 
nalizate cît mai temeinic, spre a 
servi fotbaliștilor drept rampă de 
lansare spre piscurile măiestriei.

Gindirea tactică, de asemenea, 
constituie una din condițiile „sine 
qua non" pentru afirmarea cla
sei jucătorului. Ea nu poate fi 
pusă în lumină decît prin adîn- 
cirea întregii evoluții a fotbalului 
pe plan mondial, spre a extrage, 
de acolo, esența învățămintelor 
reclamate de imprevizibilul acțiu
nilor de pe teren.

Toate aceste atribute majore 
pot fi, oare, dobîndite fără o to
tală dăruire a jucătorului'.?

Citim, zilnic, știri asupra vieții 
exemplare pe care o duc marii 
ași, ca Pele, Di Ștefano, Iașin, 
Kopa, Uwe Seeler, ca și toți 
ceilalți jucători mai mult sau 
mai puțin celebri. A fost suficien
tă o simplă dereglare a vieții 
familiale a lui Garrincha, pen
tru ca acest faimos jucător să 
iasă pentru cîțiva ani din circui
tul echipei „Cariocas”. Iar un 
Stanley Matthews n-ar fi ajuns 
să joace fotbal la vîrsta de 50 
ani, cu viața pe care o duc 
multe din „vedetele” noastre... 
Recent, alte mărturii ne sînt o- 
ferite de antrenorii duși la cursu
rile de perfecționare din Ungaria 
și Iugoslavia, asupra modului 
asiduu in care se pregătesc atît 
jucătorii maturi, cît și juniorii- 
(Antrenorul St. Stănculescu rela
ta în coloanele acestui ziar că 
a văzut un junior iugoslav, cum 
repeta, singur, de 50 ori la zid, 
aceeași lovitură, fără a avea 
nevoie de „cicălealala” antreno
rului).

Această linie de conduită tre
buie să fie adoptată și de jucă
torii noștri. Ea este singura in 
dicată spre a le înălța calita
tea jocului, răspunzînd, astfel, 
nu numai grijii, forurilor condu
cătoare, dar și dragostei miilor

de prețuitori ai fotbalului, care 
ridică și mențin pe piedestal nu
mai pe cei ce în mod constant 
și cu toată conștiinciozitatea își 
perfecționează forma sportivă.

A dori aprecieri și aplauze 
la „scenă deschisă” nu concordă, 
nicidecum, cu a duce o viață de
zordonată, în care pregătirea să 
fie lăsată pe al doilea plan, iar 
petrecerile nocturne să fie puse 
pe cel dintîi.

Satisfacțiile pe teren pot fi 
culese numai de către cei ce 
înțeleg să depună muncă serioa
să la antrenamente și un regim 
cît mai auster în viața parti
culară.

Drepturile și le poate dobîndi 
jucătorul în strînsă și directă 
corelație cu obligațiile pe care 
singur și în mod deliberat și ie 
poate asuma în cadrul clubului 
său.

Este bine ca și unele și alte
le să fie precis delimitate, pen
tru ca, pe de o parte condu
cătorii și antrenorii, iar pe de 
alta jucătorii să-și cunoască și 
să-și respecte partea ce li se 
cuvine.

Centrele ce iau ființă pentru 
îndrumarea copiilor și juniorilor 
cei mai talentat! vor crește, 
sîntem siguri, o nouă generație 
de jucători, pătrunsă adînc de 
îndatoririle și răspunderile ei. 
Daca unii din „răsfățații publi
cului” de astăzi nu-și vor înțe
lege obligațiile ce le au, ei vor 
fi repede în locuiți în echipă.

Iar dacă se gîndesc că o dată 
cu „pensionarea” li se rezervă 
din oficiu un post de antrenor, 
ei ar trebui să treacă, de pe 
acum, examenul de maturitate 
al unei intense pregătiri teoreti
ce și practice, pentru a răspun
de exigenței din ce în ce mai 
sporite a unei asemenea misiuni. 
Altminteri, toate „celebritățile” de 
azi vor deveni mîine, nume defi
nitiv trecute la rebut.

Se impune, deci, ca în fiecare 
echipă să se dezvolte o puter
nică emulație între jucători, spre 
a fi primii în ceea ce privește 
seriozitatea pregătirii ca și conș
tiința răspunderii.

Acestea sînt cele mai pre
țioase pietre ce vor fi puse la te
melia noii și energicei acțiuni 
de ridicare a fotbalului romînesc 
întreprinsă de forurile conducă
toare.

VIRGIL ECONOMII

Pentru
Jocurile interne si internaționale sus

ținute de echipele’ noastre în ultimul 
timp au demonstrat că scopul tactic al 
Jocului a fost realizat în multe cazuri 
nu de raportul de forțe și acțiunile la 
poartă ale echipelor în luptă, ci de ca
pacitatea de concretizare a uneia sau 
alteia dintre ele.

Fără a minimaliza contribuția jucăto
rilor și a formației aflată în apărare la 
realizarea spectacolului fotbalistic, tre
buie să admitem că, în cea mai mare 
proporție, această sarcină revine jucă
torilor și echipei din atac. Un blocaj 
al portarului, o deposedare prin inter
cepție sau alunecare, pot constitui exe
cuții tehnice de apărare reușite, gustate 
și apreciate de public, dar acesta înce
pe să freamăte de-abia în fața acțiuni
lor de atac, chiar dacă execuțiile tehni
ce sînt numai corect, nu și subtil efec
tuate

Capacitatea echipei și a jucătorilor de 
a folosi în atac manevre iargi, cu sur
prinzătoare schimbări de ritm și direc
ție și mai ales cu neașteptata apariție a 
jucătorului realizator pe o poziție favo
rabilă finalizării va satisface și pe cei 
mai pretențioși spectatori. Nu va reuși 
însă, să-i descătușeze de formidabila 
tensiune, acumulată pe parcursul ac
țiunii, decît prin executarea ultimului 
procedeu tehnic, care încheie logic fie
care acțiune de atac : ȘUTUL LA 
POARTA!

Cei ce au vizionat jocurile Steaua — 
Dinamo Zagreb, Dinamo —- Internazio- 
nale, Steaua — Crișul, Știința Craiova 
— Farul, Minerul Baia Mare — U.T.A. 
ca și multe alte jocuri interne și inter
naționale au rămas deseori cu „sufle
tul la gură“ cînd atacanții echipei favo
rite treceau peste numeroase momente 
favorabile finalizării, irosindu-și astfel 
forțele depuse pentru a aduce jocul în 
fata porții adverse. Eficacitatea fiind de
terminată în ultimă instanță de trasul 
Ja poartă nu putem vorbi despre ea fără 
a discuta în primul rînd despre trasul 
la poartă și cauzele care fac ca jucă
torii noștri să fie deficitari la acest ca
pitol. Cauzele, după părerea noastră,

îmbunătățirea eficacității
sînt legate de lipsa de perseverență în 
perfecționarea procedeelor de lovire a 
mingii (în special trasul la poartă) în 
condiții dificile, cît mai apropiate de 
joc, de frica de adversar și de fuga de 
răspundere față de propriul colectiv.

Acestea sînt cauzele pentru care nu 
apare în pregătire și joc ideea călăuzi
toare, permanent predominantă : finali
zarea. în această privință am putut ve
dea la majoritatea jucătorilor străini și 
la foarte puțini jucători romîni existen
ța acestor idei. Golurile marcate de 
Thorst (2), Bertelsen și Petru Emil în 
meciul Romînia — Danemarca (2—3), 
Gento în meciul, Dinamo — Real Ma
drid (1—3), Rakși și Matuș în meciul 
Steaua — Dinamo Zagreb (1—3), Mate- 
ianu în meciul Progresiil — „Minerul 
B. M. (2—0) ș.a., toate din afara spa
țiului de pedeapsa, demonstrează că 
eficacitatea se poate realiza și prin mij
loace simple. înscrierea de goluri tre
buie să înlocuiască driblingul la infinit 
al lui Creiniceanu, centrările lipsite de 
răspundere ale lui Pîrcălab, ezitările lui 
Dumitriu și ale multora dintre jucătorii 
noștri.

Pornind de la cauza Ia efect, lucrurile 
par și sînt destul de clare dacă se reu
șește descătușarea jucătorilor de reține
rile arătate mai sus. Reușita depinde ex
clusiv de capacitatea metodică a antre
norilor și perseverența în antrenament 
și joc a fotbaliștilor.,

Ținînd seama că eficacitatea reprezin
tă capacitatea de a concretiza prin go
luri efortul individual și colectiv depus 
în atac pe parcursul unui joc, determi- 
nînd rezultatul, e firesc ca . și procesul 
de instruire, in toată complexitatea lui, 
să urmărească ridicarea la cel mai înalt 
grad a acestei capacități.

Apreciind că latura psihologică a pro
blemei se va rezolva prin mijloace teo
retice cu exemplificări practice (cunoaș
terea desfășurării acțiunilor individuale 
și colective din joc, de la inițiere pînă 
Ia încheiere ; cunoașterea regulamentu
lui de joc de către toți jucătorii, atacanți 
sau apărători,;. și a repercusiunilor în
călcării lui etc), rhuhda practică trebuie 
să se caracterizeze priritr-o accentuată

sistematizare și individualizare, în func
ție de particularitățile jucătorilor și de 
problemele create atacanților de către 
sistemul actual de joc. Trebuie să se 
țină seama de :

— ritmul acțiunii, viteza șl precizia 
execuției ;

— spațiile reduse prin care atacantul 
acționează la finalizare ;

— opoziția promptă și dîrză a adver
sarului ;

— zona și distanța convenabilă pentru 
finalizare, corespunzătoare particularită
ților jucătorilor, în raport cu specificul 
posturilor în sistemul actual.

în situația existentă, în care numai 
circa 15% din acțiunile de atac duse 
pînă la distanța convenabilă finalizării

PE TEME

C TU ALE

se încheie cu șut la poartă (iar acesta, 
în majoritatea cazurilor, este lipsit de 
precizie și torță) se desprinde necesita
tea ca, în primă urgență, să se urmă
rească succesiv dezvoltarea șl perfecțio
narea frecventei, preciziei șl forței șu
tului. Plasarea forței ca ultimă cerință 
se explică prin faptul că jucătorii cu o 
deosebită forță de lovire a mingii, dar 
cu o slabă frecvență și precizie în tra
sul la poartă, au figurat rareori printre 
golgeterii campionatelor noastre din ul
timii ani (Ivansuc, Biikosl, Oaidă ș.a.).

Pentru formarea deprinderii de lovire 
reflexă a mingii în vederea măririi frec
venței trasului la poartă și a traiectoriei 
joase pentru mărirea preciziei, exerci
țiile se vor împărți în două grupe : pre
gătitoare și specifice, a căror îmbinare 
periodică 6 considerăm necesară. Dintre

cele pregătitoare enumerăm : exersarea 
lovirii directe a mingii, indjvidual sau 
pe grupe de pînă la 5 jucători, la zid, 
panouri mobile (3x1,25 m), poartă regla
bilă, cu bara transversală coborîtă la 
1,25 m, șl diferite exerciții în teren: su
veici, triunghiuri, pentru lovirea cu in
teriorul sau exteriorul piciorului, lovi
rea mingii pe sol și în aer din întoar
ceri de 90—180°, lovirea mingii cu capul 
din săritură și plonjon șl altele, efec
tuate Ia distanțe variind între 5—30 m 
și în ritm crescut progresiv.

Pentru crearea în antrenament a con
dițiilor apropiate de joc e indicat ca 
exersarea să se facă pe spațiul de joc 
corespunzător razei de acțiune a jucă
torului respectiv. Execuția tehnică să se 
efectueze direct sau cel mult în doi 
timpi, fără nici un pas între preluare 
și lovire. Pe locul execuției să fie am
plasate în mod progresiv 1, 2, 3 obsta
cole, jaloane sau siluete marcind pozi
ția adversarilor. La exersarea indivi
duală a trasului la poartă prin depășirea 
obstacolelor e recomandabil ca t»asul 
la poartă să se efectueze și înaintea de
pășirii ultimului adversar.

La exersarea cu partener, mingea tri
misă de acesta să fie îndreptată spre 
unul din obstacole, în așa fel ca jucă
torul executant să șuteze cu piciorul 
sau cu capul, simultan cu țîșnirea pen
tru depășirea obstacolului, simulînd și 
protejarea mingii în cazul că lovirea 
este precedată de preluare.

La toate aceste exerciții se va urmări:
— la lovirea directă a mingii : biome

canica de lovire cu piciorul și capul 
pentru obținerea traiectoriei joase.

— la lovirea din condus : viteza exe
cuțiilor tehnice în deplasare (manevra
rea mingii — fenta), viteza de execuție 
a șutului precum și biomecanica de lo
vire pentru obținerea traiectoriei joase.

— la exercițiile cu partener și în 
jocuri, în afara celor de mal sus, redu
cerea la minimum a timpului dintre 
preluare și lovire.

Apropierea exereițiilor de dinamica 
jocului se realizează prin introducerea 
de „adversari** care se vor opune ata
cantului, prin tatonare, jenare, atac

Desen de V. T1MOC ' 
pentru deposedare etc. în aceste exer
ciții ca și în jocurile la o poartă cu 
număr variabil de jucători, sarcinile fi- 
zice-tehmce (viteza șt precizia) trebuie 
să rămînâ la același nivel ca șl la exer
sarea fără adversar activ.

Această specializare nu se obține de 
la o zi la alta. Pornind de la situația 
de fapt din fotbalul nostru, în care frec
vența șl precizia se condiționează reci
proc în sens negativ (nu se trage la 
poartă lipsind preeizia, iar imprecizia 
există pentru că nu se trage suficient 
la poartă) se impune ca în. procesul de 
perfecționare să se includă'jocul cu ad
versar. 1

Situînd problema eficacității pe prima 
treaptă a necesităților fotbalului în e- 
tapa actuală, considerăm ca o obligație 
a tuturor antrenorilor de â cultiva la 
fotbaliști Ideea că mărirea eficacității 
nu reprezintă, în fond, decît materiali
zarea și fructificarea eforturilor depuse 
de ei în antrenament și joc.

Pentru aceasta este nevoie ca antre
namentul să fie privit cu aceeași serio
zitate ca jocul, iar jocul să aibă preci
zate sarcinile, asemănător antrenamen
tului.

I. BĂLANESCU 
antrenor letferal



In categoria a... „Cupa Dinamo“ se încheie mîine
Campîonatut republican continuă cu 

partide echilibrate, așteptate cu inte
res. Etapa de azi și mîine progra
mează trei jocuri în București și trei 
în provincie: Dinamo — Gloria (sîm- 
bătă), Gri vița Roșie — Rulmentul 
Bîrlad; Progresul — Steaua; Ști
ința Cluj — Știința Timișoara; Fa 
rul Constanța — Știința Petroșeni; 
CSMS Iași — Constructorul.

• Mîine, pe terenul Tineretului IV, 
de la ora 11, se va disputa ultimui 
joc în cadrul „Cupei Tineretului". Se 
întîlnesc formațiile Știința Arhitectura 
și Știința Construcții.

ÎNCEPE campionatul 
DE CALIFICARE

Duminică sînt programate primele 
partide din cadrul campionatului de 
calificare. Competiția — la care par
ticipă un mare număr de echipe — 
trebuie să-și aducă contribuția la pro
movarea jocului deschis, la descoperi
rea și pregătirea a cit mai mulți ju
cători tineri, talentați.

Iată programul turului campiona
tului republican de calificare:

SERIA I
Etapa I din 4.IV
Chimia Brăila — Constructorul Ploiești

' 0 baschet

MECIURI IMPORTANTE 
ÎN CAMPIONATUL FEMININ
Cele mai importante partide ale 

etapei a VII-a din returul campiona
tului republican feminin de baschet 
sînt programate în Capitală. Perfor
mera ultimei etape, Constructorul, 
întîlnește astăzi formația Voința Bucu
rești (52—56 în tur), iar mîine dimi
neața are loc partida Știința Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș. în cele
lalte meciuri se întîlnesc Voința 
Oradea cu Rapid București, Știința 
Cluj cu Progresul București și Voința 
Brașov cu Știința Constanța.

/MCl\
DGCMC

IGIENA BUCALĂ, CALEA SPRE SĂNĂTATE

una din pastele dePentru asigurarea igienei bucale, folosiți 
dinți spumoase :

PRIMĂVARA,
DOINA,

DIADENT
Datorită conținutului lor de extrase naturale din plante și de uleiuri 

volatile naturale — pastele spumoase — au proprietăți dezinfectante 
și dezodorizante.

Curăță dinții, evidențiind strălucirea lor naturală.

—------- -------- ------ -------------------------------- ----------- -

Săptămîna viitoare pe ecrane ■«.
O producție a studioului cinematografic „București**

iERBAN CANTACUZINO, SEBASTIAN PAPAIANI, ILEANA DUNAREANU, IRINA GARDESCU, DEM RADU- 
.ESCU, ILIE PETRE, ȘTEFAN IORDACHE, DAN IQNESCU, LIGIA MOGA

Cimentul Medgidia — Preeizia Săcele 
Ideal Cernavodă — USAS Năvodari
A.S. Pitești — Metalul Buzău
Etapa a ll-a din I1.IV
Constructorul ploiești — Metalul Buzău 
USAS Năvodari—AS Pitești
Precizia Săcele — Ideal Cernavodă 
Chimia Brăila — Cimentul Medgidia
Etapa a Itl-a din 18.IV •
Cimentul Medgidia—Constructorul Ploiești 
Ideal Cernavodă—Chimia Brăila
AS Pitești—Precizia Săcele
Metalul Buzău—USAS Năvodari
Etapa a IV.a din 25.1V
Constructorul Ploiești—USAS Năvodari 
Precizia Săcele—Metalul Buzău
Chimia Brăila—AS Pitești
Cimentul Medgidia—Ideal Cernavodă
Etapa a V.a din 2 V
Ideal Cernavodă—Constructorul Ploiești 
AS Pitești—Cimentul Medgidia
Metalul Buzău—Chimta Brăila
USAS Năvodari—Precizia Săcele
Etapa a Vl-a din 5.V.
Constructorul Ploiești—Precizia Săcele 
Chimia Brăila—USAS Năvodari
Cimentul Medgidia—Metalul Buzău 
Ideal Cernavodă—AS Pitești
Etapa a VII-a din 16.V
AS Pitești—Constructorul Ploiești 
Metalul Buzău—Ideal Cernavodă 
USAS Năvodari—Cimentul Medgidia 
Precizia Săcele—chimia Brăila

SERIA A Il.a
Etapa I din 4.IV
Cauciucul orașul Gh. Gheorghiu.Dej— 

Dinamo Bacău
Ceahlăul P. Neamț—AS Tecuci 
Constructorul Bîrlad—Laminorul Roman 
Politehnica Iași—Constructorul TRC

Suceava 
Victoria Galați stă.
Etapa a Il.a din 11.IV
Laminorul Roman—Politehnica lași 
AS Teeuci—Constructorul Bîrlad 
Dinamo Bacău—Ceahlăul P. Neamț 
Victoria Galați —Cauciucul orașul Gh. 

Gheorghlu-Dej 
Constructorul TRC Suceava stă.

Etapa a lll-a din 18.IV
Ceahlăul P. Neamț—Victoria Galați 
Constructorul Bîrlad—Dinamo Bacău 
Politehnica Iași—AS Tecuci
Constructorul TRC Suceava — Laminorul 

Roman
Cauciucul orașul Gh. Gheorghiu.Dej stă. 
Etapa a IV.a din 25.IV
AS Tecuci—Constructorul TRC Suceava 
Dinamo Bacău—Politehnica lași 
Victoria Galați—Constructorul Bîrlad 
Cauciucul orașul Gh. Gheorghiu.Dej — 

Ceahlăul P. Neamț 
Laminorul Roman stă.
Etapa a V-a din 2.V

Constructorul Bîrlad — Cauciucul orașul 
Gh. Gheorghlu-Dej 

Politehnica Iași—Victoria Galați 
Constructorul TRC Suceava—Dinamo 

Bacău ,
Laminorul Roman—AS Tecuci 

Ceahlăul P. Neamț stă.
Etapa a Vl.a din 9.V
Dinamo Bacău—Laminorul Roman
Victoria Galați—Constructorul TRC

Suceava
Cauciucul orașul Gh. Gheorghlu-Dej — 

Politehnica Iași : 
Ceahlăul p. Neamț—Constructorul Bîrlad , 

AS Tecuci stă.
Etapa a VII-a dtn 16.V
Politehnica Iași — Ceahlăul P. Neamț 
Constructorul TRC Suceava —Cauciucul i 

orașul Gh. Gheorghiu.Dej
Laminorul Roman —Victoria Galați 
AS Tecuci—Constructorul Bîrlad 

Constructorul Bîrlad stă
Etapa a VIII.a din 23.V
Victoria Galați—AS Tecuci
Cauciucul orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 

Laminorul Roman 
Ceahlăul P. Neamț—Constructorul TRC 

Suceava 
Constructorul Bîrlad—Politehnica Iași 

Dinamo Bacău stă.
Etapa a IX-a din 30.V
Constructorul TRC Suceava — Construe, 

torul Bîrlad 
Laminorul Roman—Ceahlăul P. Neamț 
AS Tecuci—Cauciucul orașul

Gh. Gheorghiti-Dej 
Dinamo Bacău—Victoria Galați 

Politehnica Iași stă.
SERIA A III.A

Etapa I din 4.IV
Vulturii Timișoara—Metalul Hunedoara 
CIL Blaj—Minerul Lupeni
Chimica Tîrnăveni—Metalul Tr. Severin 
Electroputere Craiova—Metalul Reșița 

CSM Sibiu stă.
Etapa a Il-a din 11. IV
Metalul Tr. Severin—Electroputere

Craiova
Minerul Lupeni—Chimica Tîrnăveni
Metalul Hunedoara—CIL Blaj
CSM Sibiu—Vulturii Timișoara

Metalul Reșița stă.
Etapa a lll-a din 18.IV
CIL Blaj—CSM Sibiu
Chimica Tîrnăveni—Metalul Hunedoara 
Electroputere Craiova—Minerul Lupeni 
Metalul Reșița—Metalul Tr. Severin

Vulturii Timișoara stă
Etapa a IV.a din 25.IV
Minerul Lupeni—Metalul Reșița
Metalul Hunedoara—Eelectroputere

Craiova
CSM Sibiu—Chimica Tîrnăveni
Vulturii Timișoara—CIL Blaj

Metalul Tr. Severin stă.
Etapa a V.a din 2.V
Chimica Tîrnăveni—Vulturii Timișoara 
Electroputere Craiova—CSM Sibiu 
Metalul Reșița—Metalul Hunedoara 
Metalul Tr. Severin—Minerul Lupeni 

CIL Blaj stă.
Etapa a Vl-a din 9.V
Metalul Hunedoara—Metalul Tr. Severin
CSM Sibiu—Metalul Reșița
Vulturii Timișoara — Eectroputere 

Craiova
CIL. Blaj—Chimica Tîrnăveni 

Minerul Lupeni stă.
Etapa a VII.a din 16.V
Electroputere Craiova—CIL Blaj
Metalul Reșița—Vulturii Timișoara
Metalul Tr. Severin—CSM Sibiu 
Minerul Lupeni—Metalul Hunedoara

Chimica Tîrnăveni stă.
Etapa a VIH-a din 23.V.
CSM Sibiu—Minerul Lupeni
Vulturii Timișoara—Metalul Tr. Severin
CIL Blaj—Metalul Reșița
Chimica Tîrnăveni—Electroputere
„ Craiova
Metalul Hunedoara stă.

Etapa a IX.a din 30.V
Metalul Reșița—Chimica Tîrnăveni
Metalul Tr. Severin—CIL Blaj
Minerul Lupeni—Vulturii Timișoara 
Metalul Hunedoara—CSM Sibiu

Electroputere Craiova stă

Miercuri a început pe patinoarul ar. 
tificial ,,23 August" o interesantă com
petiție organizată de clubul Dinamo. La 
această întrecere au luat parte, conform 
regulamentului, numai echipe alcătuite 
din tineri născuți începînd din anul 1950. 
Deci, trofeul pus în joc a fost disputat 
de formații în componența cărora au 
intrat foarte mulți copii, motiv pentru 
care apreciem ca foarte utilă inițiativa 
clubului Dinamo.

Ultima zi la concursul special Pronosport

A APWM.1S

AUTOTURISM 
motocicleta 
TZLZVIZOR 
FRIGIDERE .

Astăzi este ultima zi în care se mai 
pot depune buletinele pentru con
cursul special PRONOSPORT de 
mîine, primul din acest an.

Programul acestui concurs este foarte 
atractiv și cuprinde : toate meciurile 
din etapa a III-a a campionatului ca
tegoriei A, două dintre derbiurile ca
tegoriei B și trei partide din prima di
vizie italiană.

Acest atractiv concurs beneficiază 
de o bogată listă de premii, în frunte 
cu: 1 autoturism „TRABANT-COMBI“, 
1 motocicletă, motorete, 1 televizor, 
frigidere, aparate de radio, biciclete 
și alte premii suplimentare în obiecte 
în valoare totală de 100.000 lei. Se 
mai atribuie premii suplimentare în 
bani tuturor variantelor cu 4 rezultate 
exacte.

• 100 de autoturisme au fost atri
buite la sistemele LOTO-PRONO- 
SPORT în primul trimestru al anului 
1965.

Concursul special PRONOSPORT de 
mîine 4 aprilie a.c. atribuie 1 auto
turism „TRABANT COMBI", Con
cursul SPOBTEXPRES nr. 10 trimes
trul I din 6 aprilie atribuie 20 de au
toturisme.

Participînd la tragerile și concursu
rile speciale LOTO-CENTRAL, PRO
NOSPORT, PRONOEXPRES și SPORT 
EXPRES puteți deveni posesori de 
autoturisme.

• Tragerea concursului ȘPORTEX- 
PRES nr. 10 trimestrul I va avea loc 
marți 6 aprilie a.c. la Tg. Mureș.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRE S nr. 12 (26 martie 1965)

Cat. a II-a:: 1x66.291 lei și 1 x
41.291 leii

Cat. a III-a : 19x4.680 lei
Cat. a IV-a : 206 x 555 lei
Cat. a V-a : 769x147 lei
Cat. a VI : 4866 x 32 lei.
Repc•rt la cat. I pentru concursul

Iată acum rezultatele tehnice înregis. 
trate : Dinamo I — Dinamo II 8—0, 
Steaua — Olimpia 2—1, Dinamo I — O. 
limpia 2—1, Steaua — Constructorul 4-^1, 
Constructorul — Olimpia 2—0. Meciurile 
continuă astăzi și mîine pe patinoarul ar
tificial. urmînd ca partida finală să 
aibă loc mîine începînd de la ora 17.30.

L. ENCIU — corespondent

Pronoexpres nr. 13 din 31 martie: 
51.230 lei.

Cîștigătorii la cat. a II-a : Lefter 
Pagu din Galați și Duculescu Petre 
din Ploiești.

PRONOSPORT

Premiile- concursului Pronosport nr. 
13 din 28 martie 1965. Categoria I : 1 va
riantă a 68.260 lei; Categoria a II-a : 14 
variante a 5.850 lei; Categoria a III-a : 
90 variante a 1.241 lei.

Premiul de categoria I în valoare de 
68.260 lei a fost obținut de participantul 
Sbîrcea Nicolaie din Arad, care a mal 
obținut și un premiu de categoria a II-a 
în valoare de 5.850 lei. Premiul de 
25.000 lei de la categoria a II-a .-lat con
cursul Pronoexpres nr. 12 din 26 martie 
1965, a revenit prin tragere la sorți par
ticipantului Duculescu petre din Plo
iești, revenindu-i în total suma de 
66.291 lei.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central din 2 aprilie 
1965 au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 3 48 65 67 77 36 60 69 79 62.
Premii suplimentare : 30 17 C5. Fond de 
premii : 843.864 lei. Tragerea următoare 
va avea loc vineri 9 aprilie 1965 în Bucu
rești.

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

SUL — C.S.M.S. IAȘI și STEAUA — FA. 
RUL de mîine de pe stadionul .,23 Au. 
gust". biletele se găsesc la casele obiș
nuite, care începînd de luni 5.IV vor 
vinde biletele pentru cuplajul interna, 
țional de fotbal din 7.IV R.P, ROMINA
— TURCIA (juniori) și RAPID — CERNO 
MORE VARNA, de pe același stadion.

® Casele din str. Ion Vidu și Pro. 
nosport cal. Victoriei nr. 2, vînd înce
pînd de luni și bilete pentru întîlnirea 
internațională de box R.P. ROMÎNâ (B)
— R.D. GERMANA (B) din 8.1V de la 
sala F^oreasca.

> Patinoarul artificial din parcul ,.23 
August** este deschis pentru patinaj 
public azi orele 18.30 — 20.30 și mîine 
orele 10—13 și 18.30 — 20 30.

O Astăzi este ultima zi în care casa 
specială din str. Ion vrdu restituie 
c/val. biletelor de la întîlnirea interna
țională de handbal DINAMO — GRAS. 
SHOPPERS din 20.III, care a fost a- 
nulată.

• La întîlnirea internațională de 
volei RAPID — Ț.S.K.A. MOSCOVA de 
mîine, din sala Floreasca, sînt valabile 
următoarele legitimații eliberate de 
UCFS/CG ; roșii și maro în piele, gri 
în dermatin ale maeștrilor sportului la 
volei, gri în dermatin ale antrenorilor 
emeriți șl maeștrilor ețnerițj ai sportu. 
Lui, verzi în dermatin însoțite de dele, 
gații, în limita locurilor rezervate fie
cărui ziar la masa presei.
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Perfor-

primăvară... ultima

Un boxer

Și 
Și

Primind o altă lege : 
De
Ci

PORA LIVIU, BUCU
REȘTI. — „Am 16 ani și 
încă de la 10 ani mă pa
sionează statistica sportivă. 
Am caiete peste caiete plus

„A" acuma sint legat 
vor să mă dezlege l

său, joacă cu unul din ad
versarii de la Lugoj, bi
bliotecarul C. Jura.

„Old Louis“ povestește

Gheorghiu...

Poate vă mal amintiți de 
un film de demult, să fie 
vreo... și ceva de ani. Su. 
blectul, rulat cu accelera
ție : Un cal de curse, îl 
chema „Jeepers Creepers" 
(parcă) foarte dotat, era 
însă leneș din fire. Nu voia 
s.o ia din loc decît dacă 
antrenorul său îi... cînta din 
trompetă ! Vine ziua Mare, 
lui Premiu. Jeepers rămî. 
ne, bineînțeles, în start. 
Nu mișcă... Repede, antre. 
norul încarcă toată orches
tra de jazz într-un camion,

unei conferințe de presă, 
la cîteva minute înaintea 
primului său concert pe 
scen3 Sălii Palatului R.P.R. 
Armstrong a zîmbit satis
făcut.

— Da, spune artistul, a 
fost un film strașnic... Și 
să știți că nu toate scenele 
erau trucate. Am alergat 
de mi-a ieșit sufletul după 
armăsarul negru, plin de 
mofturi, la antrenamente și 
repetiții. Cred că Jesse 
Owens ar fi fost tot atît 
de bun în rol...

mâții „AII Stars'* îșl aș
teaptă șeful.

— încă o întrebare pen
tru „Sportul popular" ? — 
îndrăznim în ultima secun
dă... — Am văzut cîndva o 
fotografie a cuplului de 
trompetiștl Louis Arms, 
trong — Ray Sugar Robin
son. Cu ce prilej a fost 
făcută ?

— L.am avut pe fostul 
campion mondial de box 
ca partener intr.un spec. 
tacol montat la Chicago, a. 
cum vreo zece ani. Mai 
era și Bing Crosby cu noi. 
Sugar s-a descurcat destul 
de bine. Era atunci în di
lemă — scena sau ringul...

Interesant, câ Ray Sugar 
a rămas pe ring. Iar Louis 
Armstrong continuă să stră. 
lucească pe scenă, entu. 
Kiaamînd publicul de pre
tutindeni. Amîndoi parcă 
nu simt scurgerea anilor...

In comuna Darova, raio
nul Lugoj, elevul îon Bi- 
riescu din clasa a V-a ele
mentară uimește pe toți 
prin iscusința pe care o 
arată în mînuirea piese
lor șahului. Nici unul din 
jucătorii localnici — și 
sint cîțiva destul de tari — 
nu mai poate ține piept 
micului campion.

Numele lui Ion Biriescu 
a și trecut dincolo de... 
hotarele comunei. Micul 
șahist este angajat într-un 
turneu prin corespondență 
(cu jucători maturi), a par-

de la început o mare dra
goste pentru acest joc. A- 
mîndoi au făcut primii 
pași în competițiile popu
lare, de mase. Amindoi au 
progresat uimitor de re
pede.

Ne-ar bucura ca aceste 
asemănări să continue. A- 
șadar să-i amintim lui 
Ionel că Florin a devenit 
la 16 ani campion al țării, 
iar la 18 campion mondial 
de juniori și maestru in
ternațional. Deci...

In fotografie : ion Biries- 
cu (stînga), asistat de tatăl

ENACHE MIHALACHE, 
BUCUREȘTI. — pledoaria 
dv. pare convingătoare și 
nici nu e de mirare ținînd 
seama de faptul că sînteți... 
jurist. Totuși, ne menți
nem pe poziție : așa cum 
am răspuns cititoarei Feli
cia Drăghici, Ilie Oană n-a 
jucat niciodată in echipa 
de district Distribuția, care 
era pepiniera echipei cu 
același nume din categoria 
A (la un moment dat și 
,,B”). De unde știm asta ? 
De la... Ilie Oană ! Cunoaș
teți dv. o altă sursă mai 
autorizată ?

Reia-mi al nemuririi 
nimb 

focul din privire, 
pentru toate dă-mi în 

schimb 
scară de suire !

LULU COJOCARU, IAȘI. 
Am ales trei dintre „spec
tacolele” trimise de dv.

Petrolul : AMINTIRI DIN 
COPILĂRIE.

Steaua : CASA INIMILOR 
SFARÎMATE

Progresul și Minerul Ba
ia Mare : DOI INTR.UN 
BALANSOAR.

CRISTEA FUSTANELA și 
MIHAI STERE, COMUNA 
ȚARIVERDE. — 1) Petre 
Steinbach a jucat de 18 
ori în echipa noastră națio
nală de fotbal, pe postul 
de mijlocaș centru. 2) Ion 
Ciosescu este legitimat la 
Știința Timișoara, dar n_a 
mai jucat în ultimul timp.

GICĂ MORUZI. DORO. 
HOI. — Cînd a cîștigat 
Rapid ultima oară Cupa ? 
E mult de-atunci... In 
1942 i Feroviarii au întrecut 
în finală pe Universitatea 
(Știința) Cluj cu 7—1. Li
nia lor de atac a fost ur
mătoarea : Bogdan, Filote, 
Radu Florian. Dan Gavri- 
lescu, Tănăsescu.

CONSTANT!: < VIDRAȘ- 
CU, BUCUREȘTI. — 1)
Dragoș Cojocaru a aban
donat activitatea fotbalis
tică. 2) E. Jenei a împli
nit, recent, 28 de ani. Să

un registru, pline toate de 
date statistice". Mi se pare 
că vreți să.mi luați locul ! 
Pînă una alta, să vă răs
pund : 1) Baschetbalistul
Al. Fodor antrenează echi
pa de juniori a clubului 
Steaua. Aceasta, în princi
pal. Dar îl puteți întîlni 
și ca jucător în formația 
echipei Academia Militară. 
2) Recordmana țării noa
stre la 100 m plat este 
Ioana Petrescu. ~ '
manța : 11,8 sec. 3) Cu Al
bania am jucat “1 
oară în 1950 (scor 6—0), cu 
Belgia în 1955 (scor 1—0), 
cu Cuba în 1938 (scor 1—2).

ticipat la faza raională, de 
la Lugoj, a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului 
unde, în ciuda vîrstei și 
a... adversarilor, a ocupat 
— neînvins — primul loc.

La cei 11 ani ai săi, 
iatul din Darova pare 
calce ferm pe urmele 
Florin Gheorghiu.

Există multe trăsături 
mune în drumul celor
jucători. Amindoi au învă
țat șahul în familie, încă 
înainte de a merge la 
școală. Amindoi au arătat

bă-
să

lui

co- 
doi

SCRIMERUL

TITI GHEORGHIU-VASLUI

ȘAHISTUL

StratagemăBASCHETBALISTUL

RUGBISTUL
TRĂGĂTORUL

iau plinea de la gură.

Are suflu
3 reprize

Pe jiecare-n măiestrie 
Să.l văd mereu... ridicător.

loc de alte comentarii, 
strică să le spun în 

rimă 
nu „atingă" adversarii, 
fotbalul nu este scrimă.

Atacanții trimit iară 
Șuturile peste bară 
Și-n asemenea postură 
îmi

Pentru.naintași și eu 
Am. pe scurt, ceva de

spus : 
Să ajungă în careu 
Iute, fără... pași în plus.

VOLEIBALISTUL

place fotbalul și mie,

Copii" in virstă
de... 58 de ani

Fără cuvinte
desen de A. Andronic

Să 
Că

In 
Nu

Pentru „Sportul popular"

îmi
De-aceea vreau stăruitor

de la Louis Armstrong
Val, al golurilor fauri. 
După primul gol marcat. 
Mi s.au așezat pe lauri 
In... poziția culcat. .

„Afacere importantă“

la trompeta șl dă semna
lul : Jeepers Creepers !... 
Armăsarul pornește ca din 
tun .. Camionul, după el... 
Se apropie de pluton... In. 
tră in linie dreaptă... Je
epers traversează întreg 
buchetul de cai răsfirați pe 
pistă... Șl pune un „cap" 
victorios pe linia de sosi, 
re!...

Antrenorul cu trompeta 
din filmul „Totul pentru 
dragoste 1“ nu era altul de. 
cit — Louis Armstrong.

I.am reamintit aceste 
secvențe de film „maestru
lui trompetei" cu prilejul.

Pasiunea pentru sportul 
cu balonul rotund oferă 
surprize cu totul neaștep
tate. In Anglia, copiii be
neficiază de o reducere 
de 50 la sută din prețu
rile de intrare pe sta
dioane. Și cum aceste 
prețuri sint destul de 
parate, controlorii de 
lete trebuie să fie 
ochii în patru pentru 
pe porțile stadioanelor 
nu se strecoare și... copii 
falși. Astfel, la Sheffield, 
au fost descoperiți nu de 
mult trei „elevi" avînd 
fiecare vîrstă de... 38 de 
ani! Dar „recordul" în 
această materie se pare 
că a fost stabilit la Not- 
thingham, unde s-a pre
zentat cu un bilet redus 
un „co.pil" de... 58 de
ani. Pentru a fi mai greu 
recunoscută, persoana res
pectivă, s-a îmbrăcat cu 
pantaloni scurți, și-a pus 
o perucă de copil, și-a în
roșit obrajii și purta 
chiar un... ghiozdan!

— Totuși și dvs., după 
cit știm, nu erați în de. 
feet cu pregătirea fizică — 
am intervenit. Intr-o bio
grafie, am citit că Louis 
Armstrong a jucat și bas. 
se.ball !

„Old Louis" ride...
— Ei bine, o still șl 

p-asta I Dar e cam mult 
de atunci. Pe pajiștile verzi 
de lingă New Orleans am 
jucat basse-ball. iar în a- 
pele tulburi ale bătrînului 
Mississippi am înotat voini
cește. Aș fi rămas o viață 
acolo... Dar vocația și che
marea scenei m-au purtat 
la Chicago și New York, 
Iar apoi în lumea întreagă.

In jurul marelui artist, 
reporterii notează și micro, 
foanele imprimă... Păcat că 
avem atît de puține clipe 
la dispoziție. Am fi aflat 
desigur mult mal multe lu. 
cruri interesante. Dar, la 
cîțiva pași, pe marea scenă, 
instrumentiștii celebrei for.

— merge strună 
a o...lună !

RADU VOIA
MIRCEA TUDORAN Anual la

sosește prin...

Pentru a avea mai multă 
galerie, conducerea unei a- 
sociații a chemat la un 
meci de fotbal și sportivi 
din alte secții. Aceștia au 
făcut o serie de comentarii 
pe care le.am consemnat 
mai jos :

Fotbaliștii pot prea bine 
Să evite veșnic MAT.ul.
Iar atunci cînd noaptea 

vine
N.au decît s.aleagă... 

PATUL.

V. D. POPA

UMOR

Un transferoman

Un rugbist

natură, mi se pare, 
observ-o... transformare!

destinație
rotație

Păsări călătoare trec...
Ele vin, iar eu — știți

...plec !

Un voleibalist

SERGIU CIORBE A, CTM- 
PULUNG. — Ștefan Dobay, 
care a fost într-o vreme 
bolnav, este acum resta
bilit. Ce face ? Antrenează 
o echipă din Borsec.

ROMAN SANDEL, BRA
ȘOV. — Sînteți de acord 
cu inițiativa noastră de a 
da note fotbaliștilor și pro
puneți să folosim același 
procedeu și pentru... arbi
tri. Vom reflecta asupra 
acestui lucru.

Doi oameni de afaceri 
din Manchester au avut 
fixată • inillnire Intr-o 
sîmbătă după-amiază, pen
tru încheierea unei tran
zacții comerciale. Cu o zi 
înainte, fiecare dintre ei a 
primit acasă cite o telegra
mă urgentă. Ambele tele
grame conțineau rugămin
tea ca întîlnirea să aibă loc 
altă dată. întrucît interve. 
nise o afacere extrem de

importantă care nu putea 
fi in nici un caz amînată.

...In după amiaza de 
sîmbătă amindoi aveau să 
se intilnească la... meciul 
de fotbal Manchester Uni
ted — Leeds United. In- 
timplător, ceț doi au a- 
vut și locuri alăturatei

Nici soția și cu atît mai 
puțin soacra lui Laurenzio 
Scampanelli. mijlocaș la 
echipa de fotbal A.G. Pan- 
terone (Italia), n-au vrut 
să audă de rugămintea 
acestuia de a lipsi două 
ore în ziua nunții, pentru 
a fi alături de coechipierii 
săi într-un meoi deosebit 
de important...

La terminarea mesei, 
acasă la Scampanelli au 
apărut doi polițiști care 
au fluturat un ordin de 
arestare și l-au ridicat pe 
acesta cu toate protestele 
femeilor. Scampanelli a 
fost „eliberat* pe terenul 
de joc, unde a și marcat 
golul victoriei. Mandatul 
de arestare fusese emis 
de președintele clubului, 
care este în același timp 
și șeful poliției din Pan- 
terone...

vi-1 prezint într-o postură 
plăcută, nu cum era du
minică, după meciul cu 
Progresul : iată-1 jucîn- 
du-se cu copilul său^ Că
lin, în etate de 1 an și 8 
luni.

ADRIAN TUCA, IAȘI. — 
Spațiul nu ne permite să 
publicăm în întregime poe
zia dv „Luceafărul” și re
turul*. Ne-au plăcut 
mult următoarele 
strofe :

I. ZANCEAR, BRĂILA. — 
Iată care au fost boxerii 
care au cucerit titlul de 
campioni ai țării în anul 
1959 : Mircea Dobrescu (cat. 
muscă), Constantin Toma 
(cat. cocoș), Emil Cismaș 
(cat. pană), Iosif Mihalic 
(cat. semi-ușoară), Titi Du
mitrescu (cat. ușoară), Mi-

ȘTIINȚA CLUJ

mai 
trei

— Nu caut vorbe pe __ 
Nici știu cum aș începe 
Deși tu joci pe înțeles 
Eu nu te pot pricepe !

ales,

MINERUL BAIA MARE

Da, mă voi naște din 
păcat

hai Stoian (cat. semimlj- 
locie), Șerbu Neaeșu (cat. 
mijlocie-mică), Mihai Nico- 
lau (cat. mijlocie), Petre 
Zaharia (cat. semigrea), 
Vaslle Mariuțan (cat. grea)(

ION POSTAȘU ‘ 
desene de 

NEAGU RADULESCU

1 CONTRA 22!
Nu este vorba die un 

pariu. O funcționară din 
Anglia, Mary White, în 
etate de 42 de ani, a con
dus recent un meci de 
fotbal. Partida s-a desfă
șurat în cele mai bune 
condițiuni. După meci, 
Mary White a declarat I

„Să vă spun drept, «m 
mai multe discuții tu 
soțul meu decît ara avut 
în teren ou cei 22 de ju
cători".

Nu se cunoaște dacă 
domnul White a juca* 
fotbal...

VAP1HAT1 • VÂRI EI ATI «VARlETAțl • VARIETĂȚI
înotătorul francez Al- 

lain Gotvalles, recordman 
mondial la 100 m liber, 
devine actor de cinema, 
în filmul „Misiune secreta 
La Caracas".

★
Mary Hand, campioa

na olimpică la săritura în 
lungime, a făcut primii 
pași în sport pe vremea 
cînd era elevă la o școală 
medie mixtă. Crescind și 
devenind o fată frumoasă, 
ea a început să fie curtată 
de colegii ei din școală, 
ceea ce a făcut ca direc
țiunea școlii să se gîn- 
dească la... transferarea ei. 
Dar, pe de o parte, Mary 
Rand s-a dovedit o fată

serioasă, iar pe de altă 
parte direcțiunea școlii a 
ajuns la concluzia că fru
musețea nu trebuie... pe
depsită. Azi școala se mîn- 
drește că a contribuit la 
„nașterea" unei campioa
ne olimpice I

ir
Revista americană 

„Track and Field" a făcut 
un sondaj gen „Gallup" 
în rîndurile antrenorilor și 
specialiștilor în atletism 
din S.U.A., pentru a cu
noaște recordurile care ar 
urma să cadă cu prilejul 
sezonului atletic 1965.

Patru nume au tost ci
tate în unanimitate i Bru
mei, căruia i se prevede

2,31 m la săritura în înăl
țime, Boston, creditat cu 
8,48 m la săritura în lun
gime, Yang, care ar putea 
realiza 8 850 de puncte la 
decatlon șî Roelants, în 
dreptul căruia a fost tre
cută cifra 
3 000 m

lider a lui Fischer este 
relativă, deoarece el nu a 
întîlnit încă pe cei 4 mari 
maeștri argentinieni".

La care campionul 
american a replicat i „Da, 
dar nici cei 4 mari maeștri 
argentinieni 
nit încă 
Fischer 1“

de 8,28 min. la 
obstacole.

★
turneu de șahi 
în Americ-a de

într-un 
desfășurat 
Sud, Bobby Fischer se 
afla la jumătatea între
cerii, înaintea unui pluton 
compact de patru mari 
maeștri argentinieni, 
comentator consemna 
cronica sa că „poziția

111
de

nu l-au întîl- 
pe... Bobby

★
Cunoscutul schior aus

triac Egon Zimmerman, 
care a suferit un grav ac
cident în urmă cu cîteva 
luni, și-a făcut reintrarea, 
participînd la o cursă de 
slalom special din cadrul 
unui campionat regional. 
El s-a clasat pe primul 
loc.
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Programul complet și situația „la zi“ a preliminariilor
campionatului mondial de fotbal (zona europeană)

La 4 aprilie 
plinesc 20 de 
la eliberarea Ungariei 
de sub jugul fascist. 
In aceste două dece
nii de viață liberă, po
porul ungar, sub con
ducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist 
Ungar a obținut re
marcabile succese în 
toate domeniile de ac
tivitate. Deopotrivă s-a 
dezvoltat, pe cuprinsul 
Republicii Populare 
Ungare, mișcarea spor
tivă. Reprezentanții 
sportului ungar au ob
ținut succese deosebite 
în acești ani. clasîn- 
du-se pe locuri frun
tașe în mari competi
ții mondiale și euro
pene. In rîndurile ce 
urmează, prezentăm 
cîteva aspecte legate 
de activitatea de cul
tură fizică și sport 
din Ungaria de azi.

în clasamentul ce
lor mai buni sportivi 
din R. P. Ungară pe 
anul 1964 figurează o 
serie de nume cunos
cute care s-au eviden
țiat în marile compe
tiții internaționale și

Gimnasta Kooacs-Mac Gydngyi 
olimpică a

*

î

în special 
la J O de la Tokio. Pe locul I 
se află dr. Ferenc Torok pen
tatlon), urmat de scrimera Rejto 
Ildiko, scrimerul Pezsa Tibor, po- 
loistul Felkai Laszlo, fotbalistul 
Bene Ferenc etc.

I
J

Recent, a fost terminat proiectul 
unei noi săli de sport care se va 
construi în incinta Nepstadionului. 
„Hala incurilor sportive" — cum va 
fi numită — va fi primul teren a- 
coperit din R. P. Ungară, unde se 
vor putea aesjașura' întreceri ta 
toate focurile sportive . oînd dimen
siunile prevăzute de regulament. 
Sala va ti dotată cu vestiare, gar
derobe, săli de duș, săli de masaj, 
cabinete medicale, cabine pentru 
p-esă etc. Construcția noii baze 
sportive va începe în acest an.

r-«►
«*IL

în R. P. Ungară se organizează 
cu regularitate centre de pregătire 
și tabere sportive pentru copii. 
Elevii care se remarcă la finalele 
campionatelor școlare sînt trimiși 
timp de două săptămîni în cite o 
tabără sau centru de pregătire. Ast
fel, în ultima vacanță școlară, în 
taberele rezervate elevilor au fost 
pregătiți 2 720 de copii. Sub condu
cerea celor mai buni profesori de 
educație fizică și a unor antrenori 
renumiți ca Sandor Iharos (atletism), 
Dezso Gyarmati (polo) etc. copiii

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
DECLARAȚIA LUI AVERY BRUNDAGE

După vizita întreprinsă în Mexic, 
preșeamtete Comitetului internațional 
olimpic, Avery Brundage, a făcut ur
mătoarea declarație : „Comitetul de or
ganizare a locurilor Olimpice de vară 
din 1968 a studiat și rezolvat în amă
nunt problemele și necesitățile pe care 
le pune viitoarea Olimpiadă. Mexicului 
îi revine sarcina de a organiza cea mai 
impunătoare competiție sportivă de 
pînă acum. Avînd în vedere dezvolta
rea sportului pe tot globul pămîntesc, 
la cea de-a 19-a ediție a J. O. vor 
lua pa'te peste 120 de țări.

A. Brundage a discutat cu oficialită
țile mexicane și probleme referitoare 
la programul cultural și artistic care, 
potrivit unei vechi tradiții, însoțește 
olimpiadele. Mexicul, moștenitorul stră
vechii culturi aztece, are posibilitatea 

țiu facă lucruri deosebite în această 
privință.

o La Copenhaga s-a desfășurat pri
ma întîlnire din cadrul finalei «Cupei 
campionilor europen," la handbal fe
minin dintre echipele H. C. Copenhaga 
și Spartacus Budapesta. Victoria a re
venit handbalistelor daneze cu scorul 
de 14—6 (5-^3). Returul va avea loc 
la 16 aprilie la Budapesta.

© FEDERAȚIA cehoslovacă de hal
tere a selecționat echipa pentru „Cupa

din echipa 
Ungariei, la un exercițiu pe blrnă. 

Fota: M.T.I.

din tabere și centrele de antrena
ment își perfecționează pregătirea 
sportivă.

•ir
In editura sportivă din R. P. 

Ungară a apărut recent o carte in
teresantă despre olimpiadele mo
deme. Autorul cărții este cunoscu
tul specialist Bares Șandor. In pa
ginile cărții sint înserate o serie de 
intimplări inedite pe care autorul 
le-a observat la J.O. de la Londra, 
Helsinki, Melbourne, Roma ți 
T okio.

vechi echipe 
este Ferencva-
Ea a cîștigat

★
Una din cele mai 

maghiare de fotbal 
ros din Budapesta. _ __
ultima ediție a campionatului ma
ghiar de fotbal și va participa la 
noua ediție a „C.C.E." Ferencva- 
ros a bătut astfel recordul în ma
terie : a cucerit de 19 ori titlul de 
campioană a Ungariei, față de cele 
18 titluri cucerite de echipa M.T.K.

★
La Budapesta s-a înființat re

cent cea de-a 71 școală sportivă de 
elevi. Aci, copiii (în număr de 
1700) practică 13 discipline spor
tive. In R. P. Ungară există azi 
26 000 de elevi care urmează școlile 
sportive. Gimnastica și atletismul 
sint sporturi obligatorii pentru toți 
elevii, dar în afară de acestea ei 
trebuie să-și aleagă — după pre
ferință — alte 4 discipline spor
tive.

Dunării", programată între 9 și 11 apri
lie la Budapesta. în ordinea celor 7 ca
tegorii au fost desemnați următorii 
sportivi : Kujilek, Eret, Otahal, Zdra- 
zila (campion olimpic la Tokio), Ko- 
vacz, Lexa, Szulak. Antrenorul echipei 
este A. Dreszl de la Banik Ostrava.

ȘAHISTUL sovietic A. Suetin este 
noul lider al turneului internațional 
de la Sarajevo, cu 7,5 puncte din 10 
runde. îl urmează Matulovici 7 puncte, 
Forintos și Uhlmann 6,5 puncte, Polu- 
gaevski și Tringov 6 puncte. Rezultate 
din runda a 10-a : Suetin—Mestrovici 
1—0 ; Forintos—Tringov remiză, Bog- 
danovici—Polugaevski remiză ; Matu
lovici—Osmanagic 1—C ; Lengyel— 
Hort remiză.

ACTUALITATEA LA FOTBAL

Primul meci dintre Benfica Lisabona 
și Gvoer (R. P. Ungară), din cadrul 
semifinalelor „Cupei campionilor euro
peni", va avea loc la 30 aprilie la 
Budapesta. Returul n-a fost încă fixat.

O Campionatul Marii Britanii a con
tinuat cu desfășurarea meciului Țara 
Galilor—Irlanda de nord. Fotbaliștii 
Țării Galilor au repurtat victoria cu 
categoricul scor de 5—0. Meciul Anglia 
—Scoția, care va avea loc la 10 apri
lie pe stadionul Wembley din Lon
dra, va decide cîștigătbarea compe
tiției.

Anul fotbalistia internațional 1965, 
poartă amprenta meciurilor din preli
minariile campionatului mondial. Pînă 
la sfîrșitul acestui an, vor fi cunoscute 
toate cele 16 finaliste care își vor dis
puta întîietatea în 1966 la campiona
tele lumii din Anglia.

După cum se știe, două echipe sînt 
calificate de drept: Brazilia (ultima 
cîștigătoare a campionatelor mondiale) 
și Anglia (țara organizatoare). Cele
lalte 14 formații vor fi cunoscute după 
cum urmează: cele 9 cîștigătoare ale 
grupelor preliminarii din zona euro
peană. cele 3 cîștigătoare ale grupelor 
din zona Americii de Sud, câștigătoa
rea zonei Americii Centrale (care are 
3 subgrupe) și, în fine, cîștigătoarea 
dintre zona asiatică și cea africană. 
După cum am mai anunțat, țările afri
cane (cu excepția Africii de sud) s-au 
retras din competiție, deoarece s-au 
declarat nemulțumite de faptul că 
F.I.F.A. a hotărît ca din cele două 
continente să se califice doar o singură 
echipă. înseamnă că zona afro-asiatică 
(care are înscrise doar 5 echipe Aus
tralia, R.P.D Coreeană, Coreea de sud, 
Japonia și Africa de sud) ar avea asi
gurat un loe în turneul final.

Pentru a satisface cererea unor ci
titori. publicăm mai jos programul tu
turor meciurilor cu rezultatele „la zi“, 
din zona europeană, urmînd ca ama
torii de statistici să-și completeze la 
timpul potrivit, rezultatele înregistrate.

Grupa I

Belgia — Bulgaria 27.X.1965 
Bulgaria — Belgia 26.IX.1965 
Belgia — Israel 9 V.1965
Israel — Belgia 1O.X1.1965 
Bulgaria — israel 13.VI.1965
Israel — Bulgaria 21.XI.1965

Grupa a n-a

R.F.G. — Suedia 1—1 4.XI.1964 
Suedia — R F G. 26.IX.1965
R.F.G — Cipru 24.IV.1965 
Cipru — R.F.G. 14.XI.1965
Suedia — Cipru 5.V.1965 
Cipru — Suedia 7.XI.1965

Grupa a IlI-a

Luxemburg — Franța 0—2 4.X.1964 
Franța — Luxemburg 11.XI.1965 
Franța — Norvegia 1—0 11 XI. 1964 
Norvegia — Franța 15.IX.1965 
Iugoslavia — Franța 18.IV.1965 
Franța — Iugoslavia 9.X.1965
Luxemburg — Norvegia 0—2 8.XI.1964

Turneul de șah 
de la Mar del Plata

Tn rundă a noua a turneului de la 
Mar del Plata, Florin Gheorghiu l-a 
învins pe argentinianul Carlos Bielicki. 
In aceeași rundă Averbach a cîștigat 
la Garcia. Panno la Palermo, iar San- 
guinetti a făcut remiză cu Rosetto. Res
tul partidelor s-au întrerupt.

In clasament conduce Najdorf cu 
șapte puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Averbach cu 6 p. (1), Florin 
Gheorghiu a acumitlat pînă acum 572 
puncte.

• REZULTATE
• în meci retur pentru „Cupa 

Rappan" la fotbal, Slovnaft Bratislava 
a învins cu scorul de 2—0 (1—0) e- 
ehipa Hertha (Berlinul occidental). în 
primul joc, 5—0 pentru Hertha.

• Finala „Cupei Angliei" va aduce 
în teren echipele Liverpool și Leeds 
United. Liverpool a eliminat, după 
cum se știe, pe Chelsea, în timp ce, 
miercuri, Leeds United a dispus cu 
1—-0 de Manchester United. Finala 
va avea loe la 1 mai la Londra.

• Uniunea europeană de fotbal 
a decis că finala „Cupei campionilor 
europeni", programată inițial pentru 
data de 26 mai, să aibă loc la 27 mai 
pe stadionul San Siro din Milano. 
Schimbarea a fost determinată de fap
tul că în ziua de 26 mai se dispută 
la Basel meciul Elveția—R. F. Ger
mană, care va fi televizat în mai multe 
țări și nu poate fi amînat. Cele 4 se- 
mifinaliste ale Cupei au acceptat ho- 
tărîrea UEFA.

• Cunoscuta echipă braziliană de 
fotbal F. C. Santos din Sao Paulo a 
fost eliminată din Cupa campionilor 
Americii de Sud. în meciul de Baraj 
(pentru semifinale), disputat la Bue
nos Aires, formația lui Pele a pierdut 
cu 1—2 (după prelungiri) în fața echi
pei Penarol Montevideo din Uruguay. 
Cealaltă finalistă este Independiente. 

Norvegia — Luxemburg 27.V.1965 
Iugoslavia — Luxemburg 3—1 20.IX.1964 
Luxemburg — Iugoslavia 19.IX.1965 
Norvegia — Iugoslavia 16.VI.1965 
Iugoslavia — Norvegia 7.XI.1965

CLASAMENT
Franța 2 2 0 0 3:0 4
Iugoslavia 1 1 0 0 3:1 2
Noivegia 2 1 0 1 2:1 2
Luxemburg 3 0 0 3 1:7 0

Grupa a IV-a

CEHOSLOVACIA — PORTUGALIA 25IV 
1965

PORTUGALIA — CEHOSLOVACIA 31 X. 
1965

ROMINIA — CEHOSLOVACIA 30. V.1965 
CEHOSLOVACIA — ROMINIA 19.IX.1965 
TURCIA - CEHOSLOVACIA 10.X.1965
CEHOSLOVACIA — TURCIA 21.XI.1965 
PORTUGALIA — ROMINIA 13. VI.1965 
ROMINIA - PORTUGALIA 21.XI.1965 
PORTUGALIA — TURCIA 5—1 24.1.1965 
TURCIA — PORTUGALIA 18.1 V.1965 
TURCIA — ROMINIA 24 X.1965
ROMINIA — TURCIA 2 V.1965

Grupa a V-a

Olanda — Albania 2—0 20.TV.1964
Albania — Oianda 0—2 25 X.1964
Irlanda de Nord — Albania 3.X.1965
Albania — Irlanda de Nord 21.XI.1965 
Albania — Elveția 11.IV.1965
Elveția — Albania 2.V.1965
Irlanda de Nord — Elveția 1—0 14.X.1964 
Elveția — Irlanda de Nord 2—1 14.XI.1964 
Olanda - Elveția 17 X.1965
Elveția - Olanda 14 XI. 1965
Irlanda de Nord — Olanda 2—1
Olanda — Irlanda de Nord (fâră dată)

CLASAMENT

3 2 0 1 5:2 4
3 2 0 1 4:3 4
2 1 0 1 2:2 2
2 0 0 2 0:4 9

Grupa a IX-a

Irlanda — Spania 5.V.1965
Spania — Irlanda fără dată

în această gripă, echipa Siriei s-a re
tras

Olanda
Irlanda de Nord
Elveția
Albania

Internaționalul Mașek (Sparta Praga). unul dintre cel mai valoroși atacanfi 
ai liderilor campionatului cehoslovac în acțiune.

înaintea campionatelor mondiale
de tenis

De cîteva zile se află la Eskilstuna 
(localitate la 130 km de Stockholm) 
echipa selecționată de tenis de masă 
a Japoniei. Jucătorii japonezi se vor 
antrena timp de 10 zile împreună cu 
selecționabilii suedezi în vederea apro
piatelor campionate mondiale de la 
Ljubljana.

CONCURSUL INTERNATIONAL DE SCRIMĂ DE LA DINAMO
(Urmare din pag,. 1)

peșin trece de Marton (5—4) și Filip 
de Erdos (5—3). Oaspeții intră în 
panică, trag nervos. Ei pierd alte 
două asalturi (Cristof — Gyurassa 
5—4 și Sepeșiu — Radvanyi 5—4) 
astfel că conducem cu 6—0. Evoluția 
în continuare a scorului i 8—2, 9—3, 
12—4... ROMINIA : Sepeșiu. Cristof
— cite 4 v, Filip — 3 v, Prujinschi
— 1 v; UNGARIA: Marton — 2 v, 
Erdos și Radvanyi — cite 1 v.

In fine — și proba de floretă fete. 
Fără a forța prea mult ritmul, tră
gătoarele noastre au terminat victo
rioase la un scor concludent; 10—6. 
ROMINIA : Stanca, Iencic, Drîmbă
— 3 v, Tasi — 1 v; UNGARIA: 
Szoinoki — 3 v, Harsay, Szaray și 
Ronay — cite 1 v.

In primele două probe individuale, 
victoriile au fost împărțite: reminii 
au cîștigat spada, prin Anton Pon-

Grupa a Vl-a
Austria — R.D. Germană 25.IV.1965 
R.D.G. — Austria 31.X.1965
Austria — Ungaria 13.VI.1965
Ungaria — Austria 5.IX.1965
R.D.G. — Ungaria 23 V.1965
Ungaria — R.D.G. 10.X.1965

Grupa a VTI-a

Grecia —Danemarca 4—2 25.XI.1964 
Danemarca — Grecia 27.X.1965
Grecia — Țara Galilor 2—0 9.XII.1964 
Țara Galilor — Grecia 4—1 17.III.1965 
U.R.S S. — Danemarca 27.VT.1965 
Danemarca — U.R.S.S. 17.X.1965 
Danemarca — Țara Galilor 1—0 21.X.1964 
Țara Galilor — Danemarca 1.XII. 1965 
U.R.S.S. — Grecia 23.V.1965
Grecia — U R.S.S 3 X.1965 
U.R.S.S. — Țara Galilor 30.V.1965 
Țara Galilor — U.R.S.S. 27.X.1965

CLASAMENT

Grecia
Țara Galilor 
Danemarca
U.R.S.S.

3 2 0 1 7:6 4
3 1 0 2 4:4 2
2 1 0 1 3:4 2
0 0 0 0 0:0 0

Grupa a VIII-a

Italia—Finlanda 6—1 4.XI. 1964 
Finlanda — Italia 23 VI. 1965
Scoția — Finlanda 3—1 21.X. 1964 
Finlanda — Scoția 27 V.1965 
Finlanda — Polonia 26.IX.1965 
Polonia — Finlanda 24.X.1965 
Polonia — Italia 18.IV.1965
Italia — Polonia LXI.1965 
Scoția — Italia 9.XI 1965
Italia — Scoția 7.XII.1965 
Polonia — Scoția 23.V.1965
Scoția — Polonia 13.X.1965

de masă
Federația maghiară de tenis de masă 

a alcătuit echipele care vor participa 
la cea de-a 28-a ediție a campionate
lor mondiale de tenis de masă ce se 
vor desfășura în această lună la Lju- 
bliana (lugoslavta >. Echipa masculină 
este formată din Berczik, Rozsas, Pig- 
nitzki, Harangi și Harcsar, iar cea 
feminină din Eva 1 oldi, Jurik. Lucacs 
și Angela Papp.

graț (antrenor - lector univ. Andrei 
Cacuci — Tg. Mureș), iar oaspeții 
— floreta, prin I. CsakkeI.

Iată și clasamentele turneelor fi
nale. Spadă: 1. A. Pongraț (R.P.R.) 
7 v,- 2. A. Radvanyi (R.P.U.) 5 v; 3. 
K. Marton (R.P.U.) 4 vj 4. S. ErdSs 
(R.P.U.) 3 vj 5. Al. Prujinschi (R.P.R.) 
3 V; 6. I. Gyurassa (R.P.U.) 3 v,- 7. 
Gh. Budabaziu (R.P.R.) 2 V; 8. Z. De- 
metru (R.P.R). 1 v; floretă: 1. L Csak
keI (R.P.U.) 7 vi 2. Cr. Costescu 
(R.P.R.) 5 Vî 3. M. Țiu (R.P.R.) 4 v, 
4. P. Filip (R.P.R.) 4 v,- 5. I. Cando 
(R.P.R.) 4 v; 6. St. WeissbSck
(R.P.R.) 3 v; 7. I. Szabo (R.P.U.) 1 v; 
8. S. Laky (R.P.U.) 0 v.

Azi, în ultima zi a concursului, 
probele individuale de floretă fete 
și sabie. Primele asalturi: la ora 
8.30.

TIBERIU STAMA
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