
vineri, sîmbătă și duminică se 
r desfășura la Constanța fina- 
e campionatelor republicane de 
ltere. Pe listele de înscrieri se 
lă nume cunoscute: Ion Panait, 

Zakarias. Z. Fiat (cat. cocoș). 
Toma, N. Dragoș (pană), F.

Uaș, D. Leica, C. Cristea (ușoa- 
B, F. Marton, N. Pană (semi- 
ijlocie), M. cristea, L. Cato, OI- 
mu (mijlocie), C. Chelemen, D. 
rlofan, Herghelegiu (semigrea), 

Cazan, Gh. Mincu (grea). Aș- 
ptăm cu interes evoluția halte- 

. fililor noștri fruntași, avînd in
■dere lunga perioadă de pregă- 
-e pe care au avut-o la dispozi-

> Un noi’ club sportiv

fi

la Galați

Combinatul siderurgic 
Gheorghiu-Dej“ din

La
Șheorghe _
■'J&ți a luat ființă de curînd 
tubul sportiv Siderurgistul . 
oul club sportiv cuprinde 26 de 
iociații, în care își desfășoară 
:tivitatea peste 11.000 de membri 
CFS. La C. S. Siderurgistul 
sista 10 secții pe ramură de 
M>rt.
Printre obiectivele pe care și 

t propune anul acesta noul club 
jortiv, figurează promovarea e. 
tapelor de volei și baschet în 
impionatul categoriei A, obține- 

— de către boxeri — a două tit- 
iri de campioni republicani, ela- 
irea în primele trei locuri în 
ampionatul pe echipe și cuceri- 
3a a 7 titluri de campioni re- 
tonali.

sportiv

T. SIRIOPOL — coresp.

• Azi și mi ine „Cupa R. P. R.

. Printre ultimele competiții ale 
ezonului de schi se numără și 
tapa a II-a a .Cupei R.P.R." la 
irobe alpine pentru juniori. A. 

întreceri sînt găzduite azi 
i mîine pe pîrtiile Postăvarului 
are, datorită ninsorii căzute zi. 
ele trecute, oferă concursului 
ondiții de desfășurare bune. I-a 
.robele de slalom special și sla- 
om uriaș iau parte cei mai buni 
uniori din Brașov, Predeal, de 
>e Valea Prahovei, din Cluj, 
reșița, Vatra Dornei etc.

PROLETARI D TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romină
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Cuplaj fotbalistic de atracție, 
miine pe stadionul „23 August"

Ora
Ora

14,30: Romînia—Turcia (juniori)
16,30: Rapid—Cerno Nort Varna, in „Caua balcanici*
trecut o singură săptă- 

deschiderea sezo- 
iată-ne

A 
mină de la 
nului internațional și 
pregătiți din nou să luăm dru
mul... stadionului „23 August", 
atrași de un cuplaj fotbalistic 
și mai atractiv. Pentru că — 
faptul e arhiverificat — iubi
torul de fotbal .gustă" 
mult o partidă cu miză

mai 
cum

bele angajate în întrecerea 
pentru cucerirea „Cupei balca
nice".

Feroviarii bucureșteni — 
deținătorii trofeului pe anul 
trecut — sînt pregătiți să pri
mească replica echipei din 
Varna. Victoriile repurtate în 
dauna campionilor și a studen
ților clujeni vorbesc de la sine

pentru schiorii juniori

in primul minut, la poarta juniorilor oaspeți (Romînia — 
Turcia 3—0).

este aceea pe care ne-o vor 
oferi mîine, în .vedetă", echi
pele RAPID BUCUREȘTI și 
CERNO MORE VARNA, am

despre forma pe care o dețin 
feroviarii in momentul de fată 
Si deci si despre... șansele lor 
în partida de miine. Să anali-

Duminică stări în „Crosul Balcanic"
• PREGĂTIRILE ATLEȚILOR BULGARI
• ÎNTRECEREA „VETERANILOR"

Pe traseul special amenajai 
'riire Casa Scinteii și cartierul 
Pajura din Capitală se vor 
iesjășura duminică dimineață 
ntrecerile celei de a X-a edi- 
"ii a „Crosului Balcanic"'. A- 
■-castă competiție marchează 
nceputul, in acest an, a tradi
ționalelor iniilniri între 
'ivii țărilor balcanice.

Crosul de la București 
așteptat cu legitim interes
sportivii din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Romînia și Turcia,

spor-

este 
de

JOT, LA BUCUREȘTI ȘT BE’tLTtt

Dublă întîlnire intre echipele de box
ale fi. P. fi. si R. D. G

în 1965 boxerii noștri vor a- 
vea un sezon competițional de
osebit de bogat. Chiar săptămî- 
na aceasta un mare număr de 
pugiliști fruntași susțin. exa
mene importante pe ringurile 
din București, Berlin și Buda
pesta. începutul îl fac boxerii 
Gruiescu, Covaliov, Popoacă, Ni-

! 3d
• till 

In 
pre-

(Albania a anunțat că nu 
participa la întreceri) cate 
efectuat pregătiri speciale, 
rindurile care urmează vă i 
zerttăm o corespondență de la 
Sofia, trimisă de TO MĂ HRIS- 
TOV.

în vederea Importantei con
fruntări, de la 11 aprilie, a ce
lor mai valoroși alergători de 
fond din Balcani, forul atletic 
din Bulgaria a întocmit. încă 
de anul trecut, un plan genera) 
de pregătire. Atenția a fost în-

dreptată spre lărgirea lotului 
de alergători, care a fost com
pletat cu o serie de elemente 
tinere și talentate. Pregătirile 
au început încă din luna 
noiembrie sub conducerea an
trenorului Ilia Popov. în pri
ma etapă antrenamentele au 
avut loc la cluburi, apoi în ca
drul unui cantonament comun. 
Cele cîteva concursuri de ve
rificare au dat satisfacție în 
ceea ce privește forma majo
rității componenților lotului.

Cu un mare interes a fost 
așteptat campionatul republi-

(Continuare in pag. a 8-a)

zăm: apărarea este de netrecut 
(n-a primit nici un gol de la 
începutul returului), mijlocașii 
activează neobosit din ,16 în 
16", în timp ce linia de atac 
este... selecționată în întregime 
in prima garnitură a țării.

Și acum cîteva amănunte 
despre formația oaspe, așa 
cum ne-au fost relatate, la te
lefon, de corespondentul nos
tru din Sofia: „Cerno More este 
o echipă de tradiție în fotbalul 
bulgar. In actualul campionat 
a reușit o serie de rezultate de 
prima mină: a reușit să întrea
că la Sofia pe T.S.K.A. (cu 
I—0), apoi a învins „acasă" la

Semiușorul" V. ĂNTONIU, în 
acțiune.

află

(Continuare în pag. a 5-a)

I culescu și Leav care se 
acum în capitala Ungariei, unde 
participă începînd de ieri, la 
un turneu organizat de federa
ția maghiară de specialitate.

Joi, foimațiile noastre repre
zentative A și P. vor întîlni, 

i după cum se știe, puternicele

selecționate ale R. D. Germano. 
Iubitorii „sportului cu mănuși'" 
din țara noastră așteaptă cu justifi
cat interes aceste întîlniri care 
constituie un bun prilej de ve
rificare pentru campionatele eu.-*  
ropene din luna mai. Echipele 
A se vor întîlni la Berlin, iar 
„secunzii" la București. Trei zile 
mai tîrziu, reprezentativele Ro- 
mîniei și R. D. Germane se 
vor reîntîlni în ring la Halle și 
la Galați.

Este interesant să arătăm paT- 
maresul confruntărilor 
cele două formații. în 
zece ani, echipele A i 
R. P. Romine și R. D. i 
s-au întîlnit de 7 ori.

1957. Berlin : R. D. I
— R. P. Romînă 6—4

București: R. P. Romînă
R. D. Germană 5—5 (B) ;

1958 : București : R. P. Romî- 
nâ — R. D. Germană 6-—4 (A) ;| 

Guestrow: R. D.
— R. P. Romînă 6—4 (B) ; 

1962. Berlin : R. D.
— R. P. Romînă 6—1 (A) ;

1964. București: R. P. Romî
nă — R. D. Germană 8—2 (A)

Dresda : R. D. Germană —- 
H. P. Romînă 5—5 (Bl.

Asum, cîteva amănunte des
pre formațiile noastre. Pregăti
rile ambelor echipe sînt înche
iate. Garnitura care ne va re-

dintru! 
ultimii' 

și B ale: 
Germanei

Germană^ 
(A) ; (

Germanăl

Germană'

(Continuare in pag. 4-a)

RESURSE NEVALORIFICATE
— €Mcva concluzii pc marginea con ier iniei Clubului sportiv muncitoresc Sibiu —

Reprezentanții sportivilor si- 
bieni, activiști, antrenori, in
structori și profesori de edu
cație fizică s-au întîlnit, de cu- 
rînd, pentru a analiza felul cum 
sînt îndeplinite sarcinile refe
ritoare la dezvoltarea activității 
sportive in orașul lor. Astfel, 
în cadrul conferinței Clubului 
sportiv muncitoresc Sibiu au 
fost dezbătute pe larg proble
me ca : munca consiliilor aso
ciațiilor pentru atragerea a cit 
mai mulți tineri și vîrstnici în 
competițiile locale, angrenarea 
instructorilor și profesorilor de 
educație fizică în munca de 
pregătire și desfășurarea dife
ritelor concursuri, mărirea ba
zei materiale prin amenajarea 
de noi terenuri simple etc., etc. 
în centrul discuțiilor însă s-a 
situat activitatea sportivă de 
performanță. S-a analizat
mod critic și autocritic sistemul 
de selecție, procesul de instrui
re, calitatea întrecerilor și mai 
ales lărgirea activității secțiilor

la ramurile de sport cu pondere 
in programul olimpic.

SFORTOR1 PRINCIPALE 
NEEVIDENȚIATE

emempie negative și la capito
lele : secții afiliate, sportivi cla
sificați, participări la campio
nate etc.

în

La C.S.M. Sibiu funcționează 
următoarele secții de perfor
manta : atletism, gimnastică, 
box, călărie, fotbal, handbal 
(echipă de fete), rugbi și volei 
(fete). Secțiile de performanță 
de natație și handbal (mascu
lin) activează pe lingă S.S.E, și, 
respectiv, la Voința. Privind 
rezultatele înregistrate de spor
tivii din secțiile menționate, da
rea de seamă a evidențiat pe 
călăreți, pe handbaliste, pe să
ritorii de la trambulină și pe 
voleibaliste. în dreptul atletis
mului apare doar Constantin 
Pintea, campion republican de 
juniori iar la gimnastică n-a 
fost remarcat nici un sportiv. 
Atletismul, gimnastica și chiar 
natatia, sport care de la un 
timp a început să meargă pc 
un drum mai bun, au apărut ca

CAUZELE Șl EKPUCATHU 
LOR

Cum a fost explicat impasul 
prin care trec atletismul si gwi- 
nastica sibiană ? La atletism nu 
există o bază largă de sportivi 
pentru a se putea depista un 
număr mare de elemente talen
tate. Fosta atletă, Edith Treiy- 
bal, antrenează 25 de fete și 
băieți. Alti atleți, pregătiți în 
mod sistematic, nu mai sînt în 
Sibiu. Să recunoaștem că cifra 
de 25 este foarte mică în ra
port cu numărul mare de tineri 
din școlile orașului de unde se

TRAIAN IOANIȚESCU ,

(Carii ii mare in pag. a 2-a)

In numărul de azi:

C.ei mai buni fondiști bulgari, Kipra 
Danaitova și Ivan Peev vor lua startul 

duminică la București.

Calde mulțumiri
Ceea ce vă relatez mai 

jos poate nu constituie 
un material de publicat. 
Vă scriu, totuși, deoarece 
vreau să cunoașteți cîte 
ceva din munca plină de 
pasiune a unui profesor 
de educație fizică. Despre 
ce este vorba ?

Fiul meu are 14 ani și fa
ce parte din secția de volei 
a Școlii sportive experi
mentale Viitorul. Zilele 
trecute, cînd s-a întors aca
să după cele două ore de 
antrenament, radia de bu
curie. Purta subsoară un 
pachet cu două cărți și o 
ciocolată. Pe una din 
cărți scria : „Tot respec
tul pentru succesele tale 
la învățătură. Iți doresc 
să mergi mereu pe același 
drum". Pe cea de a doua, 
am citit : „Pentru modul 
conștiincios în care te pre
gătești pe linie de sport. 
Mai mult curaj la blo
caje Ambele dedicații

purtau semnătura: Prof. 
M. Șerban.

Cine este acest tînăr 
educator sportiv care știe 
să-și apropie elevii ? De 
ce l-a bucurat atît de 
mult pe băiatul meu căr
țile primite în dar ? Pen
tru ce discută mereu cu 
plăcere despre profesorul 
lui ? Iată explicațiile...

prof. Mircea Șerban 
transformat. A făcut 
el un îndrăgostit al 
leiuhii, un tînăr activ, cu 
încredere în forțele lui. 
Profesoral de care vorbesc 
este un tînăr absolvent al 
I.G.F. și, după cite am 
auzit, component al echi
pei de volei Steaua. El a 
reușit (prin mijloace sîm-

Scrisoare către redacție

Feciorul meu este bine 
dezvoltat fizic și în mod 
firesc îndrăgostit de sport. 
Ga elev n-am ce să-i mai 
cer : mai mult de media 
10 la toate materiile, fi
rește, 
Ceea 
mine
Dar a început să facă 
sport. Cu blîndețe, calm, 
răbdare și perseverență,

nu poate obține ! 
ce mă îngrijora pe 
era firea lui timidă.

l-a 
din 
vo-

ple dar eficiente) să facă 
dintr-un grup răzleț de 
băieți cu temperamente 
diferite, un colectiv unit, 
disciplinat și ambițios, în
drăgostit de sportul pe care 
îl practică. Nu a scăpat 
din vedere nici faptul că 
micii' lui sportivi sînt, în 
primul rînd, elevi. în 
timpul liber a vizitat de
seori pe copiii noștri la

școală, interesmdu-se 
frecvența și rezultatul 
la studii. Muncind în 
mun Ia antrenamente, 
zionînd împreună 
și spectacole de teatru 
sau meciuri ale echipelor 
fruntașe la volei, făcînd 
plimbări în grup la Șosea 
sau la Grădina zoologică, 
profesorul și elevii s-au a- 
propiat, s-au îndrăgit re
ciproc.

Poate fiul meu nu va 
ajunge sportiv de perfor
mantă (dar mai bine să 
lăsăm anii să confiime, 
fiindcă eu ca și el doresc 
aceasta), însă un lucru e 
sigur : la formarea carac
terului său, prof. Mircea 
Șerban a adus o impor
tantă contribuție.

Pentru aceasta îi trans
mit, prin intermediul zia
rului, cele mai calde mul
țumiri și noi succese în 
nobila sa muncă de pe
dagog.

AUREL RADULESCU 
strada Gli. Manea 8 — 
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Pe zi ce trece, primăvara își învinge... timiditatea, cu- primăverii în Capitală. Ciad pe apele sale au pornit 
cerind parcurile, terenurile de’ sport, inimile. primele bărci poți să-ți iei la revedere de la iarnă...

Cismiqiul este unul din principalele „barometre' ale
' Foto Șt Ciotloș

Școala și performanți

Atelierele" viitorilor campioni "3*

' "O dală cu venirea primăverii (acum 
și cei mai „neîncrezători" exclama: 
„A venit primăvara!") peste tot se 
intensifică întrecerile sportive în aer 
liber. Printre studenții Universității 
din București domnește o vie ani
mație. Se fac ultimele antrenamente 
înaintea viitoarelor confruntări. Cu- 
noscînd interesul de care se bucură 
activitatea sportivă la universitatea 
bucureșteană ne-am adresat tov. lec
tor Victor 
ted-rei de 
lății.

— A

lonescu din colectivul ca- 
educație fizică a Univers!

trecut o lună de la înce
perea semestrului al doilea. Ce 
competiții au fost organizate pînă 
acum ?

— Cei mai tineri studenți ai Uni
versității s-au întrecut în tradiționala 
«Cupă a anilor I“. Ei și-au disputat 
întîietatea la atletism, handbal, bas
chet și volei. La această interesantă 
competiție au participat peste 700 . de 
studenți și studente. Un alt concurs 
care a atras numeroși sportivi a fost 
și „Cupa 8 martie" la tir. Dintre cele 
mai bune echipe putem aminti: „geo
grafie", „matematică", „științe juri-

RESURSE NEVALORIFICATE
(Urmare din pag. 1)

pot recruta viitori atleți. Atletismul 
este sportul cel mai puțin populari
zat. Acest fapt reiese și din următorul 
exemplu : la examenul de admitere 
la Școala sportivă de elevi, la care 
s-au prezentat anul trecut peste 2 000 
de tineri, au fost admiși la atletism 
unul din doi candidați spre deosebire 
de fotbal, handbal etc, unde pentru 
un loc au „concurat" cinci sau șase 
copii. Numărul extrem de redus de 
elevi care doresc să practice atletis
mul derivă și din lipsa de colabo
rare cu părinții care își îndrumă 
copiii spre alte sporturi.

Cit privește gimnastica, aceasta 
are multi practicanți (la S.S.E. s-a 
selecționat unul din zece concurenți). 
Există, ce-i drept, nu în condițiuni 
optime, săli de antrenament și cadre 
tehnice care să îndrume pașii ele
mentelor talentate. Și cu toate acestea 
Sibiul, care în trecut concura cu 
echipe puternice în campionatul re
publican, are la ora actuală doar o 
sportivă de categoria I și un gimnast 
la categoria maeștri. Profesoara de 
educație fizică, Edita Pîrvu, a arătat 
că această stare de lucruri se dato- 
rește faptului că o serie de tineri se 
lasă pe tînjeală după ce au obținut 
o anumită categorie de clasificare, 
:iar alții abandonează gimnastica după 
ce au terminat școala. S-a mai vorbit 
și despre comisia orășenească care 
nu impulsionează activitatea, nu or
ganizează competiții. La acestea tre
buie să mai adăugăm și următorii fac
tori care au dus la regres în gim
nastică :

1. Fluxul slab al împrospătării cu 
•iemente tinere, a secțiilor existente,-

2. Selecție necorespunzătoare în 
țB» ce privește vîrsta și criteriite

ș.a. In prezent se desfășoară 
campionatul universitar (etapa inter- 
facultăți) la baschet.

— Ce alte competiții rezervate 
studenților organizați în primăvara 
aceasta ?

— Iubitorii handbalului din cele 12 
facultăți ale Universității își măsoară 
forțele (pînă la 6 mai) în cadrul 
campionatului universitar pe 1965. O 
primăvară sportivă bogată vor avea 
și atleții. Pentru catedra de educație 
fizică a Universității a programat trei 
mari concursuri de mase. La începu
tul acestei luni, cei mai buni arun
cători de disc, greutate și suliță se 
vor întrece într-un prim concurs pe 
stadionul I.M.F. Al doilea, mare 
concurs atletic în aer liber va aduna 
la start pe alergătorii de fond, semi- 
fond și viteză. In sfîrșit, la 17 aprilie, 
arbitrii vor consemna pe foile de 
concurs pe cei mai buni săritori.

Am lăsat special la urmă „Univer
sitarele" de atletism — programate 
pentru 9 mai — deoarece ele consti
tuie o adevărată sărbătoare a sportului 
universitar. Gazda acestor pasionante 
întreceri va fi stadionul Republicii.

certă valoare. Pentru înde-

rațional baza materială exis- 
în acțiunea de angrenare a

ai printr-un efort 
pornească cu fermitate 
în viață a importante- 
făcute de participanții 
Privind astfel sarcinile

Aceste întreceri vor con-

— Știm că o mare parte dintre 
studenți îndrătre-sc sporturile nau
tice. Ce organizați pentru ei ?

— Prima ieșire pe lac (15 aprilie) 
se va face cu ocazia campionatelor 
universitare.
stitui un prilej de verificare în ve
derea tradiționalelor întreceri dintre 
canoiștii și caiaciștii Universității 
noastre și cei de la Institutul politeh
nic „Gheorghe Gheorghiu-Dej".

— Așadar, un sezon sportiv 
destul de bogat...

— Mai ales dacă întregim acest ta
blou și cu întrecerile de fotbal (cam
pionatul universitar inter-jacultăți), cu 
cele de scrimă („Cupa Universității"), 

-de tir, box („Cupa de primăvară"), 
de tenis de câmp, volei, baschet etc.

Interviu luat de MIRCEA BÂJAN

ATLETISM
Concursuri... rezultate

i

• Cu concursurile desfășurate la 
sfîrșitul săptămînii trecute la Flo- 
reasca s-a încheiat sezonul competi
țiilor. atletice de sală din acest în
ceput de an. Și la aceste întreceri 
au fost înregistrate o serie de cifre 
promițătoare. JUNIORI 1: 50 m :
D. Hidioșanu 6,0 ,- 55 mg : D. Hidio- 
șanu 7,4,- înălțime : S. loan 2,00 m ,- 
lungime: S. Hodoș și D. Hidioșanu 
6,63 ; greutate : S. Hodoș 14,88 ; pră
jină : D. Marin 3,90; JUNIORI II: 
50 m: M. Olteanu 6,2; 55 mg: M. 
Georgescu 8,0 ; lungime : P. Rujan 
6,12; înălțime: R. Mutică, S. Stănes- 
cu și P. Rujan 1,65; prăjină: P. Ru
jan 3,40; greutate: C. Mitrache 14,53; 
JUNIOARE 1: 50 m: A. Petrescu 6,7 
— rec. republican egalat; 40 mg: S. 
Anghelescu 6,1 ,- lungime : A. Petrescu 
5,26; înălțime: M. Dobre 1,49; JU
NIOARE II : 40 mg : D. Radu 6,4 — 
nou record ; lungime: M. Anghel 
5,30; înălțime : D. Radu și Ad. Cio- 
botaru 1,49. In urma desfășurării ce
lor 4 etape clasamentul campionatului
4.1țiiHuiiiHninniniiiimiiiminiiiiiiiniiiiiuuiiuiiiniiuiiiiiiuiiiiiiiiiuiînnniinuiiiiiiiiniuiniiniiinniiiiiiînniiiiiiiuiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiif;

Galați. „A- 
de perfor

au

ori

coala medie nr. 4 din 
telierul" gimnastelor 
manță cuprinde 20 de eleve. An

trenor — profesoara Drăguța Mano- 
lescu. Exerciții la sol și bîrnă, la pa
ralele. Două ore încheiate de muncă 
intensă. Caracteristici: grație, îndemî- 
nare și pasiune. Ultimul atribut este 
absolut necesar, atunci cînd vrei să 
realizezi ceea ce amintea foarte des 
profesoara, în timpul exercițiilor: 
„performanțe mereu mai bune și cate
gorii superioare de clasificare". Pînă 
acum acest obiectiv l-au și atins două 
dintre sportive: Manana Lefter șt 
Viorica Polugesou. Sînt două fruntașe 
la învățătură, două gimnaste care 
categoria I senioare.

— Cum ați ajuns aici, fetelor ?
Îmi răspunde Viorica :
— Am repetat de zeci și sute de 

exercițiile la antrenamente. Mai mult, 
am lucrat și în alte ore libere, singure, 
la un aparat sau altul...

Iată unul din „secretele*  care duc 
pe drumul succesului. In acest sport 
înrudit cu arta, consacrarea se dobîn- 
dește greu, după multe ore de muncă 
perseverentă, după ani de strădanii. Ce 
bucurie, la sfîrșit, cînd îți vezi încu
nunate eforturile! Azi, și Mariana Lef
ter șt Viorica Polugescu sînt mîndria 
școlii, a orașului și a regiunii.

de apreciere a posibilităților fiziolo
gice ale tinerilor ;

3. Nu se aplică în procesul de ins
truire metode moderne de antrena
ment ;

4. Multe dintre cadrele de specia
litate nu muncesc cu pasiune pentru 
creșterea viitorilor performeri;

5. Lipsa unor materiale (prof. Gh. 
Bodescu semnala că la club nu se 
găsește o halteră reglabilă, un ex
tensor sau un aparat de proiecție, 
necesare bunei desfășurări a ședin
țelor de pregătire).

TRADIȚIA TREBUIE MENȚINUTĂ

In cadrul conferinței s-a mai vorbit 
și despre alte sporturi ca, de exem
plu, luptele, handbalul și baschetul, 
care se pot practica cu bune rezul
tate dacă cadrele tehnice vor pune 
toată priceperea lor în acțiunea de 
selecție și de pregătire a elementelor 
de perspectivă. Orașul Sibiu, recu
noscut pentru tradiția sa sportivă, 
poate să dea în viitorul apropiat spor
tivi de 
plinirea acestui scop va trebui folo 
sită mai 
tentă 
unui mare număr de copii și juniori 
în activitatea competițională. Antre
norii și profesorii de educație fizică 
să-și îmbogățească necontenit nive
lul profesional pentru a putea forma 
cadre de nădejde 
colectiv să se 
la traducerea 
lor propuneri 
la conferință.
care decurg din hotărîrea conferin
ței, sportivii sibieni vor obține suc
cese și pe linie de performanță.

Capitalei are următoarea înfățișare : 
Juniori I: I. S.S.E. II 387 p, 2. S.S.E. I 
293 p, 3. Viitorul 287,75 p, 4. C.S.S. 
149 p, 5. Rapid 121,25 p, 6. Dinamo 
117 p, 7. Progresul 111,50 p, 8. Voința 
58 p, etc.; Juniori II: 1. S.S.E. II 715,89 
p, 2. S.S.E. I 461,28 p, 3. Viitorul 
285,75 p, 4. Dinamo 245,14 p, 5. Con
structorul 216,30 p, 6. C.S.S. 162 p, 7. 
Progresul 79 p,- 8. Olimpia 67,50 p etc.

• Pe stadionul din Ploiești a avut loc 
duminică etapa a Il-a a campionatului 
de marș al... Capitalei. Au participat 
concurenți din București, Hunedoara 
și Ploiești. Juniori II — 3 km: N. 
Gheorghe 15:32,0, P. Gheorghe 
15:32,0 ; Juniori I — 5 km : N. Brîn- 
zan 24:25,0, N. Maxim 24:52,0 ; Se
niori — 10 km : M. Perșinaru 48:05,4,
I. Catrina 51:09,0 — rec. regional Hu
nedoara, V. Farcaș 52:04,4. „Cupa 
Voința' oferită echipei celei mai bune 
la juniori (I și II) a fost atribuită clu
bului Olimpia București. (N. D. Ni- 
colae — coresp.).

Băieții, în altă sală, lucrează sub su
pravegherea profesorului Adrian Ma
rian. Stăruința lor vizează, ca și în 
cazul fetelor, foarte departe, nu numai 
o îmbunătățire a execuțiilor ci și cate
goriile I și chiar maeștri. Victor Pe
trescu și Nicolae Cazacu sînt printre 
primii... înscriși la o asemenea perfor
manță.

In căutarea directorului școlii am 
dat peste atlete și atleți. Cunoș
tință cu aruncătoarea de greu

tate Elena Lefter. „Carte de vizită" : 
locul 3, cu o performanță de peste 13 
metri, anul trecut, la finalele primei 
Spartachiade republicane. In preajma 
ei, alte două atlete de frunte de la
S.M.4, Maria Popa și Elena Panaite, 
sprintere, ambele creditate cu rezultate 
sub 13 secunde. Le-am urmărit minute 
în șir, le-am admirat zelul. Și în cazul 
lot, metoda repetării se dovedește a fi 
cea mai hună. Lefter poate că nu im
presionează prin constituție fizică, însă 
în materie de conștiinciozitate este 
greu să-i afli o rivală. Popa și Panaite 
atrag atenția prin starturi sigure, prin 
alergări relaxate. Ptofesoara Ștefania 
Constantin își pune mari nădejdi în 
aceste atlete, pe care în mai, la anuala 
întrecere a „liceelor sportive", de la

Poiana Brașov, dorește să le vadă 
podiumul învingătoarelor.'

■ - Și cum vă pregătiți pentru ac 
sta ?

r-r Prin antrenamente, de patru 
pe săptămînă, prin concursuri, dui 
nica : un fel de probe de control, 
plus, prin participarea la toate co 
petițiile organizate pe plan orășene 
regional și chiar republican pentru 
niori.

Sub brațul profesoarei — un ca 
voluminos. Intr-unui din colțurile < 
pertei erau scrise cuvintele : Prin 
lecție și bună pregătire la titlurile 
campioni. Prima filă poartă data 
15 septembrie. Caietul cuprinde fiȘ' 
fiecărei sportive, rubrici cu rezulta 
cu norme de control — săptămîrw 
lunare, și trimestriale, notații în leț 
tură cu progresul fiecărei eleve. I 
chenar roșu fixează jaloanele muri 
de perspectivă, a ceea ce mai trebt 
lucrat... Concludent 1

In fine și întilnirea cu director 
profesorul loan Cucu, printre bi 
chetbaliști. Sînt e sate, în < 

dine, pasa, aruncarea "de la semid 
tanță, rotația sub panou. Are școc 
gălățeană cîțiva băieți care ar put 
figura în orice selecționată atletică 
juniori. Gabaritul și detenta lui Soi 
Neguț (1,78 m), Octav Petrescu (1.8. 
Lucică Spirescu (1,80) și Mihai Ct. 
(1,88 la 15 ani 1) sînt vrednice de ci 
ale specialiștilor în probele de im 
țime sau triplu-salt... * * 3 4 5 *

— De fapt, ne spune directorul, a 
trenorul, toți baschetbaliștii au f< 
inițial atleți... Am aplicat de câțiva a 
această metodă nouă, de a trece j 
elevii ce se vor specializa în basch< 
printr-una din cele două secții de ba 
ale asociației noastre sportive, atleti 
mul sau gimnastica. Utilitatea met 
dei, în pofida dificultăților începutuh 
a ajuns azi să fie unanim recunoscută

★
Gimnastică, atletism și baschet. Tr 

„ateliere" sportive; trei secții pe r, 
mură de sport in care școala med 
cu program special de educație fizic 
din Galați plămădește viitori campion 
Munca metodică, stăruitoare șt entt 
ziastă a elevilor și antrenorilor es> 
chezășia îndeplinirii acestui importai 
obiectiv.

TIBERIU STAM.Â

RĂSPUNDEM CITITORILOR
• MIRCEA CREȚU — Craiovt 

Propunerile dv. în legătură cu îmbu 
nătățirea activității fotbalistice le-ar 
înaintat federației de specialitate, cari 
ne-a răspuns că unele din sugestiil 
dv. au fost aplicate cîndva dar n 
au dat rezultate. Federația apreciaz 
că aveți dreptate în ceea ce priveși 
lipsa calităților pedagogice ale uno- 
antrenori și se străduiește să îmbuna 
tățească această situație prin organi 
zarea de cursuri pentru reîmprospă 
tarea cunoștințelor acestora.

• C. VÎRJOGHIE — Cîmpins 
Ne-ați semnalat faptul lă fotbaliști 
P. Radulescu a părăsit de curînd aso 
ciația, plecînd la Hunedoara și ape 
la Călan, lăsînd în oraș mai mult 
datorii.

Consiliul asociației sportive HU 
Cîmpina a hotărît să-1 suspende pe I 
Rădulescn din activitatea sportivă.

Federația romînă de fotbal ~ ne-: 
comunicat că a luat act de hotărîre: 
asociației IRA Cîmpina.

• I. POP — Baia Mare. în legă
tură, cu folosirea necorespunzătoare ; 
sălii de sport din orașul dv. avei’ 
dreptate. Fiind singura sală în car< 
își pot desfășura activitatea m» 
multe secții de performanță, îndeo
sebi luptele și boxul, au mai fost ca
zuri cînd secțiile de handbal și volei 
din unele asociații sportive n-au avui 
posibilitatea să se antreneze. S-ai: 
luat măsuri pentru o mai bună pla
nificare a antrenamentelor diferiteloj 
secții.

Handbaliștii de la Spartac 
fi Voința au susținut du
minică dimineața pe sta
dionul de la Pipera un 
meci amical. Înaintea par
tidei, sportivii din cele 
două secții au luat parte 
la un antrenament in ve
derea participării lor la 
crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai". In fotografie, ti
nerii handbaliști de la 
Spartac și Voința sînt ga
ta să pornească într-o 
cursă de antrenament pe 

teren variat.



rfVATAȚIf
RECORDURI, DAR Șl LACUME
v înotătorii bucureșteni și reșițcni au do- i 
vedit cu prilejul „Concursului republi
can de hală” că au folosit din plin lu- i 
nile de iarnă, pregătindu-se cu seriozi
tate pentru îmbunătățirea performanțe
lor. Ca urmare, ei au realizat șase recor
duri republicane și au egalat unul, îm
bunătățind totodată numeroase recorduri 
personale. Se poate spune că ei au obți
nut cele mai bune rezultate pentru a- 
ceastă perioadă, față de alți ani. Excep
ție fac sprinterii procedeului tehnic 
craul, care continuă să bată pasul pe 
loc. în această privință este elocvent 
faptul că ștafeta 4x100 m a echipei de 
polo Dinamo a fost înregistrată cu un j 
timp superior cu cinci secunde celui rea- i 
lizat de ștafeta clubului Steaua, cîștigă- . 
toarea primului loc.

Tinînd seama de condițiile de pregă- , 
tire, putem spune că și înotătorii din î 
Timișoara și din Tg. Mureș au avut o 
comportare mulțumitoare. în schimb, nu | 
putem fi de acord cu rezultatele nesatis- ! 
făcătoare ale sportivilor din Cluj și Ora- i 
dea care s-au prezentat slab pregătiți, • 
deși beneficiază de mai mulți ani de • 
bazin acoperit.

O caracteristică negativă a concursului ; 
a fost numărul mic de participant la 
startul probelor, provocată de o lacună ; 
a regulamentului competiției care a per- 
mis să^,a startul numai seniorilor și ju- i 
niorilor de categoria I. Cu acest prilej a 
ieșit în evidență faptul că nu avem de- i 
cît „o mînă“ de seniori și juniori de ca- ; 
tegoria I. Socotim că la acest important 1 
concurs de verificare trebuia să parti- • 
cipe și juniorii de categoria a n-a, de- ! 
oarece în întreaga lume atenția este în- i 
dreptată în primul rînd asupra elemen- • 
telor foarte tinere, .cum sînt juniorii de i 
15—16 ani. Dovadă este puzderia de per- ■ 
formanțe înalte realizate de acești înotă- | 
tori. Este de dorit ca F.R.N. să țină ' 
seama de acest lucru, iar pe viitor să 
alcătuiască regulamentele incluzînd la i 
concursurile importante și categoria ju
niorilor de 15—16 ani.

Rezultate : bAeeti, 100 m liber : 1. E. 
Voicu (Dinamo) 59,1: 2. Dan Demetriad 
(Dinamo) 59,9; 3. Cornel Georgescu
(Steaua) 59,9; 800 m liber : 1 VI. Moraru 
(C.S.S.) 9:50,7 — record republican; 200 
m bras: 1. A. Soptereanu (C.S.S.) 2:38,4 — 
record republican; 2. Vasile Costa (S.S.E. 
Timișoara) 2:41,1; 3. Al. Schmaltzer
(Steaua) 2:45,7; 200 m spate: 1. Tiberiu 
Șerban (Dinamo) 2:26,6; 2. M. Potoceanu 
(Steaua) 2:28,7; 200 m fluture: 1. E. Voicu 
2:29,9; 2. VI. Moraru 2:32,6; 3. N. Tat 
(Olimpia Reșița) 2:34,2; 4x100 m liber: 1. 
Steaua 4:07,7; 100 m bras: 1. A. Sopterea
nu 1:13,2; 2. V. Costa 1:14,2; 100 m spate:
1. M. Potoceanu 1:05,0 — record republi
can; 2. T. Serbau 1:05,8; 100 m fluture :
1. cornel Georgescu 1:04,4 — record re
publican; 2. Fr. Fulop (Mureșul Tg. Mu
reș) 1:05,9; 400 m liber: 1. E. Voicu 4:37,3 
— record republican de seniori; 2. VI. 
Moraru 4:39,1 — record republican de ju
niori; 400 m mixt: 1. N. Tat 5:24,1; 4x100 
m mixt: 1. Steaua 4:27,0; FETE: 100 m i 
liber: 1. Ingrid Ungur (Steaua) 1:06,1; 2. I 
Cristina Ur-« (S.S.E. nr. 2) 1:08,7; 200 m 
bras: 1. Maria Clos (Mureșul) 3:05,4; 2. ! 
Cristina Stănescu (Dinamo) 3:06,8 (în 
afară de concurs); 100 m spate: 1. Cris- j 
tina Balaban (Dinamo) 1:14,3; 2. Anca 
Trohani (C.S.S.) 1:15,4; 3. Ingrid Ungur • 
1:16,8; 100 m bras: 1. Maria Clos 1:25,5;
2. Cristina Stănescu 1:27,1 (în afară de 
©oncijne); 3. Mihaela ionescu (C.S.S.) 
1:27,9 (în afară de concurs); 400 m liber: 
1. Cristina Balaban 5:13,1; 400 m mixt: 1. 
Anca Trohani 6:05,7; 4x100 m mixt: 1. 
Mureșul Tg. Mureș 5:57,6 (participind în 
afară de concurs, ștafeta Clubului spor
tiv școlar a realizat 5:43,3); 100 m fluture: 
1. Nieoleta Bărbuleseu (Rapid) lîlS, 4; 
4x100 m liber: I. Rapid 5:19,7 (participlnd 
în af'ră de concurs, ștafeta Clubului 
sportiv școlar București a realizat 5:07,2).

EXPLICAȚIILE
C.S.M. Sibiu — Știința Cluj (F. I) 

3—1. Victoria a foit decisă de cal
mul cu care au acționat gazdele în 
setul trei, cîștigat la 15, după ce au 
fost conduse cu 7—2, 10—8 și 15—14. 
Ajungînd astfel să conducă cu 2—1 Ia 
seturi, sibieiicele au învins și în ulti
mul sțt, comod, la 5. S-a remarcat de 
Ia C.S.M întreaga echipă, iar de la 
oaspete Mocasu și Porumb. (Ilie Io
nescu — coresp.).

Farul Constanța — Dinamo Bucu
rești (F. I) 2—3. Farul, după victoria 
din tur de la București, a mizat prea 
mult pe posibilitatea succesului și a- 
casă. iar dinaniovistele au acționat ca 
un tot unitar, apărîndu-se foarte si
gur în linia a doua și impunîndu-și 
tocul în atac. Au plăcut : Lia Vanea, 
Ivănescu, Hălmăgeanu (Dinamo), Hu- 
balek, I’opovici și Danielescu de la 
Farul. A arbitrat bine FI. Satnoian- 
Brașov. (Ch. Goldenberg — coresp.).

Progresul București — Partizanul 
roșu Brașov (F. I) 3—0. Brașovencele 
au condus în setul doi. pierdut la 13. 
cu 12—4 și 13—6. Cele mai bune de 
pe teren : Maricuța și Pieșoianu (Pro
gresul), Mihoc și Costin de la învinse.

Metalul București — Știința Bucu
rești (F. I) 3—0. întîlnire pasionantă, 
cu multe răsturnări de situații. Iată, de 
pildă, evoluția scorului în setul al

Ancheta noastră Cum să luptăm împotriva emoției exagerate de start
în primii ani ai activității mele 

competiționale, mă caracteriza o sta
re emoțională negativă. Deși eram 
bine pregătit, la întrecerile mai im
portante eram pur și simplu înfri
coșat, „mergeam*  reținut, evident 
sub valoare și, chiar dacă nu. eram 
învins, obțineam uneori rezultate 
sub posibilitățile reale. După un 
timp oarecare, mi-am dat seama că 
fără o pregătire și în direcția în
vingerii stării emoționale, nu sînt 
posibile nici succesele. în consecin
ță, am început să lucrez asupra a- 
cestui capitol care poate fi conside
rat un element de bază al pregătirii 
concurentului.

A fost o muncă foarte grea, pe 
care am continuat-o cu schiorii pe 
care i-am antrenat de-a lungul ani
lor. Vreau să precizez că cele ce voi 
spune în rînduriie de mai jos sînt 
aplicabile — după părerea mea — la 
toate disciplinele sportive, deoarece 
emoția intervine in rînduriie tuturor 
sportivilor.

ACUMULAREA CÎT MAI MUI> 
TOR ELEMENTE TEHNICE DE 
BAZĂ este una din condițiile eli
minării stării emoționale negative. 
Schiorul, ca și alt sportiv de altfel, 
trebuie să aibă un bagaj cît mai 
bogat de procedee tehnice, îneît să 
capete certitudinea că în orice îm
prejurări, oricînd și la orice viteză, 
poate opri, ocoli sau evita un obsta
col neașteptat. Schiorul trebuie să 
ajungă acolo ca schiurile să nu mai 
fie niște „adausuri*,  ci să facă corp 
comun cu el însuși, ca fiecare vi
brație a schiurilor să fie simțită, 
iar el să poată reacționa spontan.

VARIETATEA DE PÎRTII este 
o altă condiție. Schiorul trebuie să 

Cupa: Aleg acest buchet, că e mai bogat! (De." „ ' > la stingă: Cesnokov, Mcmdzelevski (Ț.S.K.A.) și
Nicolau, Dragau (Rapid).

Desen de Neagu Rădulescu1 r i iu
it 6<

------------ , ..

REZULTATELOR DIN „A“ DE DUMINICA
doilea: II—0, H —13, 15—13! S-au 
evidențiat Niculescu (Metalul) și Fio*  
rescu de la Știința. (M. Băjan).

C.P. București — C.S.M. Cluj (F.I) 
3—0 în numai 43 de minute ! Doar 
în setul al treitea cfujencele și-au adus 
aminte că știu să joace volei : au con
dus cu 6—0 și 8—2. dar au fost egalate 
la 8, pierzînd apoi, la luptă, cu 13—15. 
Antrenoarea Vera Pavlenco are încă 
mult de lucru pentru a îmbunătăți jo
cul echipei sale... îmbucurător numărul 
mare de elemente tinere prezente în 
cete două formații, din rîndul cărora 
s-au remarcat Popescu, Totoreanu, Ale- 
xandrescu (C.P.B.) și, în special, Sze- 
fcely (C.S.M.J.

FI. roșie București — Progresul Tîr- 
goviște (F. II) 0—3, Progresul a tran
șat, în favoarea sa, meciul cu FI. roșie 
în 60 de minute, prezența acestei echi
pe fiind mai mult formală. E cazul ca 
atît conducerea asociației sportive, cît 
și aceea a secției de volei să analizeze 
cauzele lipsei deJcoeziune și de dragos
te pentru culori ie< asociației de care dau 
dovadă majoritatea jucătoarelor. In 
orice caz, socotfifn că accentul trebuie 
pus, în continuare, pe folosirea ele
mentelor tinere. Echipa din Tîrgoviște 
a impresionat prin dăruirea de sine, 
obținînd o victorie pe merit, aplaudată.

elimine orice posibilitate de a fi 
surprins de o pîrtie nouă și pentru 
aceasta trebuie să se pregătească pe 
pîrtii cît mai variate. Nu trebuie 
uitat că la mari viteze schiorul tre
buie să lupte întîi cu el însuși (in
stinctul de conservare este întotdea
una prezent !) și că teama și nesi
guranța scad din potențialul de lup
tă, sporesc emoția.

RELAȚIILE CU PARTENERII 
DE ÎNTRECERE îți dau, de aseme
nea, stări emoționale negative. Par

Cît mai multă încredere 
posibilitățile proprii!m

ticiparea alături de concurenți de 
mare valoare sau la întreceri foar
te importante te pot inhiba, îți pot 
scădea din potențialul de luptă. îmi 
amintesc cînd eram concurent cum 
priveam la ușurința cu care alți 
concurenți treceau peste obstacole 
foarte dificile și tocmai această u- 
șurință mă inhiba, îmi amplifica 
gradul de dificultate a pîrtiei. Cum 
am rezolvat această reală greutate, 
de a obține un rezultat mai bun ? 
Am studiat tehnica celui mai bun 
concurent și, imitîndu-1, am trecut 
prin respectiva porțiune dificilă 
mai întîi în viteză redusă și apoi 
repetînd, am sporit viteza pînă am 
ajuns la un grad de rapiditate co
respunzător condițiilor de concurs.

ÎNCREDEREA ÎN PROPRIILE 
POSIBILITĂȚI. Sint antrenori care 
știu doar să-și critice elevii, să le 
arate doar părțile negative și încă 
pe un ton nu întotdeauna adecvat.

Petrolul Ploiești — Constructorul 
Brăila (M. I) 3—0. Partidă modestă, 
atît tehnic cît și spectacular. S-au îe- 
marcat Zamolo și Rădulescu (Petrolul) 
Glaici și Bruckner de la oaspeți. (I. 
Constantinoaie — coresp.).

Știința Cluj — Farul Constanta 
(M.I) 3-0. Gazdele (tei mai buni — 
Bînda și Rednic în atac. Mîinea la ser
viciu) au confirmat forma bună din 
ultimele meciuri, învingînd clar. (Șt. 
Tămaș — coresp.).

C.S.M. Cluj — Semănătoarea Bucu
rești (M. II) 3—1. Meci frumos, lupta 
mare, victorie meritată. (Ir. Bara — 
corespondent).

Elcctroputere Craiova — Metalul Pi
tești (M. II) 3—0, după un joc care a 
fost tot timpul la discreția gazdelor 
(T. Ștefănescu — coresp.).

Știința Petroșeni — Ind. sîrmei C. 
Turzii (M. ÎI) 3—1 (1, 7—15, 2, 3)
în secul doi, gazdele au condus cu 
7—2, dar au pierdut din cauza unor 
greșeli elementare. (S. Băloiu — co 
respondent).

Știința Brașov — înainte Timișoara 
(M. II) 3—1. Studenții puteau ciștiga 
mai u$or dacă nu jucau deseori cris
pat. El- au învins pînă la urmă dato 

mc și un arbitraj nesatisfăcător ; A. rită atacului lor mai eficace și sigu- 
Bădescu-Cluj. (T, Tohătan — coresp. ranței blocajului. (T. Maniu — cores- 
regional), ’ = ‘ ponderii),’

Remarcăm, de la învingătoare, pe Pet- 
cu. Matei și Bogdan (M. Tudoran).

Corvinul Deva — Voința M. Ciuc 
(F.II) 1 —3, victorie meritată. S-au 
evidențiat Kohn, Kondorosi, Șchiopu 
(Voința), Cișmaș și Nan de la Cor
vinul. (I. Simion — coresp.).

Penicilina Iași — Știința Tg. Mureș 
(F.II) 3-0. Succesul a fost obținut 
fără probleme de către gazde, deși ele 
n-au arătat un nivel mulțumitor de 
pregătire. (Eug. Ursu — coresp.).

Dtnamo București — Știința Timi
șoara (M. I) 3—2. Spectatorii au pal
pitat Ca urmare a evoluției scorului și 
datorită calității iocului. Cu o deosebi
tă putere de luptă, timișorenii au făcut 
o partidă lăudabilă, Dinamo reușind, 
cu greu, să-i întreacă, datorită plusu
lui de rezistentă și de experiență. Cei 
mai buni de pe teren : Derzei (Dinamo) 
și Coste de la Știința. (D. Nicolau — 
corespondent).

Progresul București — iiinatno Bi
hor (M.I) 3—0 Bihorenii n-au opus 
prea multă rezistență, dintre ei remar- 
cindu-se doar Moruț. De la Progresul 
— Vasiliu și Zaporojescu. (— M. B.—).

Minerul Baia Mare — C.S.MS Iași 
(M. I) 3—1. Joc de scăzut nivel >teh- 

Este aceasta o atitudine care poate 
face să crească încrederea sporti
vului în forțele proprii ? Desigur 
că nu și de aceea nu pot fi de acord 
cu astfel de poziții, pe care le con
sider nepedagogice, dăunătoare mo
ralului sportivului. Antrenorul are 
un rol determinant în educarea în
crederii sportivului în forțele lui. 
In acest scop, antrenorul trebuie să 
știe să evidențieze calitățile sporti
vului, să-l încurajeze cu meșteșug, 
să-i mențină și să-i sporească în

crederea, deoarece progresul spor
tivului este strîns legat de conștiin
ța valorii sale. Antrenorul trebuie 
să procedeze cu deosebit tact în a-i 
arata sportivului greșelile făcute. 
Nu trebuie uitat că un sportiv, cu 
cît are o valoare mai mare, este și 
mai susceptibil. Observația critică 
trebuie făcută cu multă atenție, la 
unii sportivi mai sensibili chiar în
tre patru ochi, pentru a-i menaia 
susceptibilitățile. Antrenorul trebuie 
să fie un prieten al sportivului, care 
trebuie să simtă că este prețuit ca 
sportiv și ca om. Antrenorul trebuie 
să-l determine pe sportiv să fie con
vins că are cu adevărat valoare, 
că nu poate fi învins.

LITERATURA este o altă cale 
de a educa voința, dîrzenia sporti
vilor. Prin lecturarea, în timpul an
trenamentelor, sau în preajma unor 
concursuri grele, a unor schițe sau 
nuvele în care se scrie despre spor-

realizat performanțe 
condiții excepțional

tivi care au 
superioare în 
de grele, sportivul este mobilizat el 
însuși pentru a obține rezultate de 
valoare. Antrenorul trebuie să con
vingă pe sportivi că marile perfor
manțe nu sînt realizate datorită 
condițiilor deosebite sau unui ex
cepțional talent, ci în primul rînd 
prin voință, dîrzenie, prin capacita
te de muncă, adică prin elemente 
pe care le are și el. Pentru punerea 
lor în valoare se cere însă multă 
pasiune, o dăruire totală, un com
plex de eforturi fizice și intelec
tuale. Atunci cînd ai pasiune, cînd 
ești bine pregătit, aștepți concursul 
cu plăcere. Participarea la concurs 
în aceste condiții te descătușează 
de încordarea psihică acumulată la 
antrenamente. Pot spune că cu cît 
un sportiv așteaptă mai nerăbdător 
un concurs, cu atît el este mai bine 
pregătit din toate punctele de ve
dere.

în încheiere, cîteva cuvinte des
pre o metodă folosită de unii an
trenori sau conducători de cluburi, 
chipurile pentru a spori voința spor
tivului : amenințarea că dacă nu 
vor realiza un anumit rezultat, vor 
fi scoși din lot sau vor suferi cine 
știe ce neajunsuri. Metoda este gre 
țită, dăunătoare, neconvingătoare și 
are de cele mai multe ori drept re
zultat un insucces cauzat de înfri
coșarea sportivului respectiv. Spor
tivul trebuie convins el însuși de 
necesitatea obținerii unui rezultat 
cît mai bun și acest lucru se reali
zează pe parcursul pregătirii sale 
nu prin „dispoziții" date în ajunul 
concursului.

prof. MIHAI BÎRĂ
— antrenor —

$1ACIH SEPIIHNALA...
Ecourile frumosului succes obținut duminică de cam

pioana noastră masculină de volei, Rapid București, în 
meciul cu formația Ț.S.K.A. Moscova sint departe de a 
se fi stins. Victoria voleibaliștilor noștri poartă insă, 
mai presus de efectul produs de scorul sever cu care 
a fost întrecută echipa sovietică, impresia lăsată de 
jocul pe care l-a desfășurat Rapid. Căci, repetăm apre
cierea din cronica de ieri, e greu să-ți închipui un' an
grenaj voleibalislic superior celui cu ajutorul căruia au 
cucerit rapidiștii fulgerătorul 3—0 de alaltăieri : ser
viciu, joc acrobatic in linia de fund, blocaje, dublaje 
atente și de mare spontaneitate, atacuri în forță alter
nate cu altele de maxima finețe — totul a mers strună 
în mașinăria bine unsă a echipei ceferiste. Și putem 
spera că și îh continuare va merge așa.

Viitorii adversari ai Rapidului, S. K. Leipzig, cam
pioana R. D. Germane, pe care feroviarii o vor inlîlni 
în semifinalele C.C.E. s-au interesat îndeaproape de jo
cul de la București. Federația de specialitate din R.D.G. 
și totodată S. K. Leipzig au avut în sală doi observatori 
la meciul Rapid — Ț.S.K.A., și anume, pe arbitrii Ernst 
Piater și Jorg Breitsprecher.

„Rapidul, ne-au declarat ei, ne-a impresionat în mod 
deosebit. Echipa vădește o pregătire excelentă, e foarte 
omogenă, combativă și cu o deosebită forță de mobili
zare morală, dispune de un atac și de o apărare la fel 
de bune și este în general un adversar foarte dificil de 
trecut. Ț.S.K.A. a decepționat tocmai din cauza jocului 
fără fisuri al echipei romîne. Cit privește arbitrajul 
prestat de C. Armășescu, el a fost de o abrolutu corec
titudine și perfect imparțial".

Substanța declarației este cu atît mai importantă cu 
cît vine din partea viitoarei adversare a Rapidului,

adversară care deține un solid renu
me și o înaltă formă. Intr-adevăr, re
cent, S. K. Leipzig, câștigătoarea „Cu
pei campionilor europeni*  la ediția din 
1964, a cucerit clin nou titlul de cam
pioană a R. D. Germane, învingînd în 
turneul final al competiției naționale 
cu 3—0 la scoruri elocvente pe
T.S.C. Berlin (5, 3, 14), D.M.F.K. 
Leipzig (3, 8, 9) și Dynamo Berlin 
(9, 5, 0). De bună scamă, e o carte 
de vizită demnă de luat în seamă. 
Dar nici cu aceea a Rapidului nu ne 
e rușine și mai ales cu comportarea 
de duminică a ceferiștilor; care e în 
măsură sâ ne dea întemeiate speranței

CONSTANTIN FAUR

DUPÂ-AMIAZĂ,

JOC DE CAMPIONAT,

ÎN GIULEȘTI

Astăzi după-amiază, începînd de 
la ora 16,30, sala din Giulești găz
duiește un meci de carrtjbiaPat: par
tida feminină restantă Stiinta Bucu
rești—Voința Craiova, din seria I a 
categoriei A. ■
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BASCHET

Turneul final, un succes

r

Turneul final al campionatului re
publican masculin de baschet a în
semnat — sub toate aspectele — o 
reușită. într-adevăr, deși clasamen
tul nu mai prezenta o importanță 
esențială (câștigătoarea primului loc 
era cunoscută), finalistele au luptat 
cu o dîrzenie exemplară și au rea
lizat spectacole excelente, apreciate 
din plin de numerosul public pre
zent zi de zi în sala Floreasca. Se 
poate afirma deci că turneul final 
a constituit un real succes propa
gandistic, atingîndu-și din acest 
punct de vedere pe deplin scopul, 
în plus, prin desfășurarea meciuri
lor în condițiile unei competiții in
ternaționale, întrecerea a fost și 
un nimerit mijloc de verificare a 
jucătorilor noștri fruntași în vede
rea selecționării lor în loturile de 
seniori și de tineret. Și sub acest 
aspect turneul s-a dovedit bineve
nit, deoarece antrenorii loturilor 
și-au putut face o imagine mai justă 
asupra valorii baschetbaliștilor, care 
au trebuit să depună un efort sus
ținut într-o perioadă scurtă. îm
bucurător este și faptul că parti
dele au prilejuit afirmarea unore- 
lemente tinere, cu reale perspecti
ve, al căror aport în primele for
mații s-a făcut din plin simțit. Ne 
referim la Echeli, Filip (Știința 
București), Novac (Dinamo Bucu- 

(Steaua), 
Timișoa- 
(Dinarno

rești), Dimancea, Dicai 
Spătaru, Chirluță\ (Știința 
na), Haneș (Rapid), Ioneci 
Oradea)

DUPĂ 8 ANI,
DINAMO DIN NOU CAMPIOANA

Cu 8 ani în urmă, după ce câș
tigase pentru a patra oară titlul de 
campioană republicană, Dinamo 
București și-a schimbat structural 
echipa, renunțînd la jucătorii expe
rimentați în favoarea celor tineri. 
Tineretul a crescut însă și treptat 
a adus formația spre vîrful ierar
hiei. Antrenorul Dan Niculescu zi 
dovedit o putere de muncă și per
severență care-i fac cinste, nu s-z> 
lăsat descurajat de unele insuccese 
inerente și pînâ la urmă activita
tea sa a fost încununată de succes. 
Echipa Dinamo București a pierdut 
„de puțin" campionatul trecut, dar 
a cucerit ediția recent încheiată în 
mod detașat. Datorită jocurilor bune 
făcute în turul și returul campio
natului, Dinamo București și-a a- 
sigurat cîștigarea campionatului 
după prima partidă din turneul fi
nal susținută în fața dinamoviști- 
lor orădeni. Din păcate, însă, în 
loc ca deținerea cu autoritate a 
primului loc să-i facă să joace In 
nivelul corespunzător unei aseme
nea performanțe, dinamoviștii s-au 
comportat în continuare sub valoa
rea lor, pierzînd trei meciuri. D. STANCULESCU

s-a Încheiat faza de zonă a concursului de calificare
In ultima reuniune din cadrul fazei 

de zonă ă concursului de la Craiova, 
participanții au luptat cu multă hotă- 
rîre pentru obținerea calificării în fi
nala acestei competiții. Cu acest pri
lej, pe ringul din sala C.S.O., au urcat 
boxeri talentați, posesori ai unor fru
moase cunoștințe tehnice, din regiu
nile Argeș, Ploiești, Oltenia și orașul 
București. Meciurile au fost atractive, 
caracterizate de dinamism și de un 
nivel tehnic — uneori — destul de 
ridicat. Boxeri ca I. Matei (Oltenia), 
P. Brinduș (Buc.), Gh. Oancea (Ar
geș), I. Manole (Argeș), I. Alexe 
(Ploiești), V. Deșliu (Ploiești), C. Stan- 
Ciu ■> ’Buc.), care s-au evidențiat în 
primele două reuniuni, au confirmat 
iarăși forma lor bună.

Iată rezultatele înregistrate în ulti
ma reunipne : cat. muscă : I. Mihăi- 
leanu (Oltenia), b.p. I. Dinu (Buc.) — 
decizie eronată ; cat. cocoș : P. Brîn- 
duș (Buc.) b.p. Gh. Dincă (Oltenia) — 
decizie discutabilă ; cat. pană ; C. 
Stanciu (Buc.) b.p. I. Rădulescu (Ar
geș) ; cat. semiușoară: Șt. Florea 
(Buc.) b.p. A. Ecescu (Oltenia). în 
cadrul categoriei ușoară, în cel mai 
spectaculos meci al reuniunii, I. Ma
tei (Oltenia) l-a învins la puncte pe 
Gh. Oancea (Argeș). Cat. semimijlo- 
cie : V. Enoiu (Oltenia) b.p. V. Deșliu 
(Ploiești)cat. mijlocie mică: V. Bar
bu (Oltenia) b.ab.II. I. Iancu (Plo
iești; cat. mijlocie : I. Manole (Argeș) 
b.p. V. Tecuceanu (Buc.) ; cat. semi
grea : I. Alexe (Ploiești) b.ab.II M. 
Bancu (Oltenia). (M. TR.).

In întrecerile de la Cîmpia Turzii 
au obținut' calificarea în finala acestui 
concurs următorii boxeri, în ordinea 
categoriilor; A. Pereș (Mureș-A.M.),

Fosta campioană, Steaua, s-a cla
sat pe locul secund. Modificările 
survenite în formație s-au făcut 
resimțite în unele partide decisive, 
pierdute la diferențe minime toc
mai din cauza lipsei de experiență 
a unor actuali titulari. în turneul 
final, Steaua s-a comportat însă ex
celent și a realizat frumoasa per
formanță de a câștiga toate cele 
cinci partide susținute, dovedind că 
și în actuala formulă poate obține 
performanțe superioare. Continua
rea liniei de întinerire a echipei (pe 
banca rezervelor stau cîteva ele
mente foarte valonoa.se), multă, 
foarte multă muncă din partea ti
nerilor pentru a ajunge la gradul 
de măiestrie al predecesorilor lor. 
respectarea mai riguroasă a disci
plinei de joc, iată elemente care 
pot readuce echipei antrenată de 
prof. C. Herold titlul de campioană.

Revelația turneului final, Știința 
Timișoara, a fost deseori aplaudată 
pentru seriozitatea cu care a jucat, 
pentru dragostea de echipă manifes
tată de toți jucătorii. Prof. C. 
Lache a făcut ca Știința Timișoara 
să obțină locul trei în clasament, 
deși actuala formație nu mai are 
valorile individuale de anii trecuți. 
Acum însă Știința Timișoara s-a do
vedit o ECHIPA perfect discipli
nată și dornică să cucerească un loc 
fruntaș.

Rapid București nu și-a dezmin
țit faima de formație care dă lec
ții de tactică și partida cu Dinaimo 
București este un exemplu în acest 
sens. Antrenorul Al. Popescu va 
trebui să se preocupe însă mai mult 
de împrospătarea formației. Actua
lii titulari sînt experimentați, unii 
dintre ei tehnicieni apreciați, dar 
media taliei destul de redusă.

Frământările interne ale Științei 
București s-au soldat cu schimbarea 
în plină desfășurare a turneului fi
nal a antrenorului Lucian Vasi- 
lescu. O măsură luată într-un mo
ment cu totul nepotrivit și putem 
spune nejustificată. Echipa a luptat 
cu multă însuflețire, dar insufi
cient de organizat. Valoarea și ti
nerețea jucătorilor ne face să cre
dem că în campionatul viitor stu
denții bucureșteni vor avea o com
portare mai bună.

Evoluția necorespunzătoare a di- 
namoviștilor orădeni ne-a făcut să- 
regretăm absența din turneul fi
nal a unor echipe care poate ar fi 
luptat cu mai multă convingere și 
ar fi făcut față unei întreceri atît 
de grele. Ne referim la Steagul roșu 
Brașov și la Știința Cluj. Dinamo 
Oradea s-a comportat ca o echipă 
aflată în excursie și nu ca o parti
cipantă la un turneu final.

I. Popa (Cluj), I. Ghiurcă (Mureș- 
A.M.), Al. Matias (Maramureș), Al. 
Șerban (Cluj), I. Murcoș (Cluj), Z. 
Antal (Mureș-A.M.), Fr. Balaș (Mureș- 
A.M.), I. Lantoș (Maramureș), Gh. 
Grama (Mureș-A.M.).

P. Țonea — coresp.
La Brăila s-au calificat următorii 

boxeri în ordinea categoriilor: P. 
Ganea (Galați), Gh. Paraschiv (Ga
lați), V. Manolache (Galați), C. Bul- 
garu (Iași), D. Anghel (Dobrogea), 
M. Dubenco (Bacău), I. Crăciun 
(Bacău), Gh. Stanciu (reg. Buc.), 
T. Doiciu (Bacău), D. Butnariu (Iași),

Dublă iatilnire intre echipele R. P. R. și R. D. G.
(Urmare din pag. 1)

prezenta la Berlin și la Halle cuprinde 
boxeri experimentați, dar și cîțiva ti
neri de real talent, dornici — firește 
— să se afirme. Echipa, pregătită de 
antrenorii Constantin Nour și Lucian 
ropescu are următoarea alcătuire ; 
muscă: Carol Pop, cocoș: Nicolae 
Mîndreanu (Puiu Nicolae este indispo
nibil), pană: Aurel Iliescu (Constantin 
Stanef), semiușoară: Florian Pătrașcu, 
ușoară: Iosif Mihalic, semimijlocie : 
Ion Marin, mijlocie mică: Virgil Ba
dea (Vasile Mîrza), mijlocie : Mihai 
Mariuțan, semigreu : Mihai Nicolau, 
grea : Vasile Mariuțan.

La București, antrenorii Ion Popa și 
Ion Chiriac vor alinia formația : mus
că : Constantin Ciucă, cocoș: Nicolae 
Gîju, pană: Constantin Bușuliuc, se

# M f Olil#

Intervenția Hanelorei Spiridon este tardivă. Dorina Suliman s-a înălțat și prin- 
tr-o aruncare din săritură a mai înscris două puncte pentru echipa ei. Imagine 

din meciul Voința București — Constructorul.
Foto : A. Neagu

ENTECLASA;
FEMININ — SERIA I

1. Rapid Buc. 16 15 1 1082: 778 31
2. Știința Buc. 16 14 2 1020: 772 30
3. Voința Buc. 16 12 4 985: 813 28
4. Mureșul Tg. M. 16 10 6 800: 782 26
5. Știința Cluj 16 7 9 777: 799 23
6. Constr. Buc. 16 7 9 893: 833 23
7. Voința Brasov 16 6 10 909: 898 22
8. Progresul Buc. 16 5 11 755: 828 21
9. Voința Oradea 16 2 14 623:1021 18

10. Știința C-ța 16 2 14 679: 999 18

MASCULIN — SERIA A II-A

1. Siderurgistul Gl. 12 11 1 958:744 23
2. Aurul Brad 12 11 1 944:737 23
3. Olimpia M.I. Buc. 12 8 4 842:755 20
4. Știința. Cr. 12 7 5 824:853 19
5. I.C.F. 12 7 5 782:731 19
6. Voința Tg. M. 12 6 6 721:711 18
7. Voința S. Mare 12 4 8 772:762 16
8. Progresul Buc. 12 3 9 722:834 15

A. Timbec (Dobrogea) și P, Zeca (Ga
lați).

N. Costin și Gr. Rizu — coresp.
La faza de zonă disputată la Hune

doara au ieșit învingători următorii 
boxeri: Gh. Soos (Crișana), P. Galle 
(Banat), N. Manea (Hunedoara), C. 
Momoiu (Brașov), Șt. Mihalcic (Ba
nat), I. Costin (Banat), I. Hatoș (Bra
șov), Gh. Ienculescu (Banat), I. Radu 
(Banat), C. Stoenică (Hunedoara), Șt. 
Bont (Crișana), I. Cioran (Crișana).

Voicu Albu — coresp.
întrecerile finale vor avea loc la 

Constanța, între 20 și 25 aprilie.

miușoară : Vasile Antoniu, ușoară : Ion 
Dinu, semimijlocie : Gheorghe Vlad 
(Ion Hodoșan), mijlocie mică : Ion Co
vaci, mijlocie : Ion Olteanu, semigrea : 
Vasile Trandafir, grea: Mihai Gheor- 
ghioni.

Echipa secundă a R. D. Germane, 
care va evolua la București și Galați, 
cuprinde pugiliști binecunoscuți ca : 
Babiasch, Lehmann, Bedau. Iată, de 
altfel, formația completă a R. D. Ger
mane : Babiasch (muscă), Proch (co
coș), Huebner (pană), Seyfert (semi
ușoară), Wolke (ușoară), Lehmann (se
mimijlocie), Stanat (mijlocie mică), 
Bedau (mijlocie), Vielhauer (semigrea), 
Degenhardt sau Limacti (grea). Reu
niunea de la București va avea loc 
joi seara, de la ora 19, în sala Flo- 
reasca.

12
12

9. A.S.A. Bacău
10. Petrolul Ploiești

FEMININ — SERIA

2 10 649:897
1 11 656:846

14
13

19 f Se întîmplă ca multe jocuri î 
18 \ cheiate cu un scor alb să placă'*  
17 C tuși și spectatorilor. Dar desp 
J’ \ așa ceva nu poate fi vorba in ce 
16 ț ce urmează, căci meciul dint 
15 / Steaua și Farul, după cum conser 
ri I nam și în cronica de ieri, nu a c 

’ respuns din nici un punct de veder 
Despre evoluția acestor echipe sî 
multe lucruri de spus. Cel mai s' 
părător însă într-o partidă este in 
ficacitatea. Și cînd spunem aceas 
ne gîndirn la Voinea și Mănesc 
care duminică în două ocazii ma

CfdOIIO O rîctiffat Fia cnrtin \ ,>r°ata carului", au ratat înscri' 
vlCdUd d Uldllgdl ^ld OUI UI/ f rea golurilor. Le reamintim atît c 

„Cupa Dinamo“ la juniori

1. Crișul Oradea
2. Voința Tg. Mureș
3. Spartac Salonta
4. Olimpia Buc.
5. C.S.M.S. Iași
6. I.C.F.
7. A.S.A. Cluj
8. S.S.E. Rm. Vîlcea
9. Știința Tim.

ii 
ii 
ii 
ii 
ii
10
11 
10
10

HOlHtl pe gheață

ele fiind remarca- 
de vedere tehnic, 
revenit

IOAN GANGA), 
o bună

formației

pregătire

Sîmbătă și duminică, pe patinoarul 
artificial „23 August", s-au disputat 
ultimele întreceri ale competiției dotate 
cu „CUPA DINAMO". Partidele au 
fost disputate cu foarte multă ardoare 
de micii hocheîști, 
bile și din piinct 
Victoria finală a 
STEAUA (antrenor 
care a demonstrat 
tehnică, îmbinată armonios cu pregăti
rea fizică. u

Cel mai pasionant meci a fost cel 
dintre formațiile DINAMO și STEAUA, 
în care puterea de luptă a micilor 
hocheiști a plăcut mult publicului spec
tator. Meciul a început în nota de do
minare a dinamoviștilor care își con
cretizează superioritatea prin Huțanu. 
După puțin timp, Doboș (Steaua) ega
lează. Dinamoviștii iau din nou con
ducerea prin punctul înscris de Hart. 
Se părea ca meciul este jucat, dar 
STEAUA ambalează motoarele și Io- 
nită egalează.

La sfîrșitul timpului de joc scorul 
fiind egal (2—2), antrenorii celor două 
echipe cad de acord ca partida să se 
prelungească cu două reprize a 5 mi
nute dar scorul rămîne același : 2—2. 
Și STEAL’A câștigă, prin tragere la 
sorți, trofeul pus în joc.

Iată celelalte rezultate : STEAUA — 
DINAMO II 7—0, CONSTR. — O- 
LIMPIA 2—0, DINAMO — CONSTR. 
4—2, OLIMPIA — DINAMO II 5—0, 
CONSTR. — DINAMO II 8—0.

TURNEU FULGER DOTAT CU 
CUPA F.R.H.P.

La sfîrșitul acestei săptămîni se va
desfășura uri tțirneu fulger pentru ju
niori (născuți Î946) dotat cu CUPA
F.R.H.P. ■ WF.R.H.P.

La această competiție vor participa 
echipele : CONSTRUCTORUL — cam
pioana R.P.R. — STEAUA, S.S.E. 2. 
OLIMPIA și DINAMO.

L. LNGIU — corespondent

IN COMP
• IMPRESII FAVORABILE 

MENTULl

Joc și fantezie eficai
Da, la Cluj, am văzut 

plină maturizare, cu 
pentru rezultat, dar 
cu un joc realist 
Oare nu-s tocmai ; 
jocului modern ?

Poate că, privind 

un Rap-idt 
joc prudț 
de fante’ 
spec tăcui

i un
plin 
dar 

acestea atribut

î-uuic Ld, modul în can
acționat Rapidul, s-ar naște acuza
de' suprabeton, de tactică retrogra 
Și nu-i așa. Tocmai de aceea ne p 
mitem o mică completare.

Contra Științei Cluj, echipa giul 
teană s-a apărat cu apărătorii propr 
ziși, la care a adăugat în moment 
culminante defensive cele două extl 
me (așa a jucat Bonsuccesso ța Bu; 
rești). In vîrful echipei, au rămas 
obicei cele două vîrfuri, extrem I 
periculoase, chiar reduseatît de mj 
numeric. Dar Codreani^-t Năstures 
ca și Georgescu, Jama is.hi și LupesJ 
uneori, au pornit la prima ocaz 
exploziv la atac, reușind a crea ri 
nică și eficacitate. înțelegerea exac 
a jocului, pe „situație" și nu scherr] 
tic, rezolvarea ei din plin de într£. 
echipă ca o mașină sincronă sub pi 
siune, a făcut ca acțiunile Rapidu' 
să placă publicului. In ele vedem ț 
toții amprenta unei inteligențe realist 
materializate fantezist. De aici perie, 
permanent semănat de atacul lui. F 
a existat deci o stagnare pasivă ru 
nară și blazată în apărare. M-a impr 
sionat, ca tehnician, omniprezența 1[ 
Codreanu, aces-t exemplu de abnegaț 
fotbalistică și triunghiul compus d 
doi „fanteziști" (Dimitriu—lonescu) 
un „tunar" (Georgescu) care face d 
joc un spectacol impresionant pent 
rezultat.

Ce bine ar fi dacă am vedea m 
des asemenea spectacole !

N. PETRESC 
antrenor fedei

Ocazii irosite

In camnion
- ------

SERIA I

Siderurgistul Galați — Metalul B>~ 
rești (2—0). Scorul putea lua proporî 
dacă înaintașii gălățeni n-ar fi rat; 
Ei n-au putut străpunge poarta buc 
reștenilor decît de două ori prin St 
tescu (min. 43) și Pătrașcu (miri. 59 
(S. Constantinescu — coresp. reg.).

Metalul Tîrgoviște — Flacăra More 
(1—0). Joc de mare luptă în care an 
bele echipe au dorit să realizeze ț 
rezultat bun. Metalurgiștii au domin, 
teritorial dar oaspeții s-au apărat < 
dîrzenie. în min. 25, în urma unei fa: 
spectaculoase, gazdele înscriu prin Coi 
stantin. Trei minute mai tîrziu oasp> 
ților li se oferă ocazia să egaleze d; 
Drăgan ratează. La reluare Flăcăi 
este decisă să schimbe rezultatul, joa< 
foarte bine, dar scorul rămîne n< 
schimbat. (Mișu Avanu — coresp.).

Unirea Rm. Vîlcea — Știința Gala 
(0—0). Prezentîndu-se cu o înaintai 
care a jucat fără personalitate și a rd 
tat numeroase ocazii, echipa vîlcean 
n-a putut concretiza nimic. Și de dai 
asta s-a făcut simțită lipsa unui cooi 
donator de joc. în schimb, studenții a 
jucat degajat, fără a pune accentul p 
apărare, și au prestat un fotbal d 
calitate, plăcut. O remarcă special 
pentru portarul gălățean Enache care 
avut numeroase intervenții salutari 
Arbitrul N. Vizireanu Cluj a condu 
slab. (D. Roșianu — coresp.).

Tractorul Brașov — Constructorii 
Brăila (2—0). Avînd inițiativa în m 
joritatea timpului, Tractorul a obținu 
o victorie prețioasă. Sporadicele contra 
atacuri ale formației din Brăila au fos 
anihilate cu promptitudine de apărare:, 
echipei brașovene din rîndul cărei; 
fundașul central Roșea a fost cel ma 
bun. A arbitrat satisfăcător Vhsili 
Drug-București. (V. Secăreanu — co 
respondent).

valonoa.se


T B A L
RHEA CRONICILOR...
UL RAPIDULUI • INTERPRETAREA JUSTĂ A REGULA- 
ONII RATĂRILOR • O DECLARAȚIE

„Cu cc impresii v ați înapoiat din Italia?'

rit și celor doi fotbaliști: 
.tul 18 Voinea, după ce tre- 
toată apărarea, la 4 metri 

ta lui Manciu a tras peste 
ipoi, Mănescu, vrînd, parcă 
• pe atacantul Stelei, ajuns 

', a tras în bară (cită preti
nd poarta era goală și lată
m. Aceste ratări nepermise, 

•esc modului defectuos în 
te lovită mingea. Voinea 
•seu au vechi state de ser- 
, prima categorie. Cum pot 
ei ocaziile de gol ratate ? 

renorii lor ?

A fost penalti
tul Steagul roșu—Știința Craiova, 
ploieștean m. Vasiliu a acordat 
ul 33 un penalti în favoarea gaz- 
ecizia a provocat unele discuții, 
e că, „11“-.’ T, ar fi fost acordat 
rință. Pent rd edificare, reprodu- 
i: după ce Goran a intrat în 
\ circa 10 m de poartă, Marin 
s-A. FAULTAT pe atacantul bra- 
Taultul a fost clar. Credem însă,- 
ium era faza inițială, Goran nu 
;ut marca, deoarece mai avea în 
4iuțin doi apărători craioveni.

' jT’cum bine se știe, penaltiul se 
4- în condițiile prevăzute de re- 
t — independent de faptul că 
respectivă s-ar fi înscris sau nu 
Or, în cazul de față, faultul 

-a încadrat perfect în litera re- 
tului.
til să reproducem un pasaj din 
Elegulamentul jocului de fotbal — 
t“ a arbitrului George N. Gher- 
> lămurește problema: „...Dacă 
nile sînt comise de apărători în

Prea multe penaltiuri ratate...-
scurs patru etape pînă în pre- 

_ cele 21 de goluri înscrise du- 
■■■ nu fac uitată o carență dintre, 

ai grave — cu rezonanță... pe 
le marcaj — a fotbaliștilor noș- 
JEFICACITATEA. Se ratează 
enorm de mult; din afara careu- 
nlăuntrul lui, de la 18 m, 10 m, 

chiar mai aproape, din situații 
poate de clare.
„punctul de 11 m ratarea e și 
admisibilă. Pentru că cel care 
: are toată poarta în față (lun- 
7,32 m și înaltă de 2,44 m) și 
plus — înainte de execuție 
te relaxa timp suficient. Nu e 
is de „apnee" ca la capătul unei 
le (să zicem) 20—30 de metri 

jenat de vreun adversar. Și 
transformarea penaltiului este a- 

• problemă dificilă de rezolvat: 
nscris de la 11 m a devenit ex

Megoriei B ETAPA GAZDELOR
R. Pașcani — Dinamo Bacău

După o repriză albă, în cea 
Vuia oaspeții reușesc să deschidă 

în min. 47 prin Rădulescu. De- 
lupă 30 de minute feroviarii reu- 
să egaleze prin Rozorea, care 
ormă o lovitură de la 16 m. Re- 
rl este echitabil. Jucătorii ambe- 
hipe au ratat foarte mult. ( C. E- 
i S. Crăciun — corespondenți).

„nța București — C.F.R. Roșiori 
. Oaspeții au obținut un punct 
s în întîlnirea cu studenții bucu- 
ii. Jocul a fost destul de echili- 
pînă în min. 55 cînd fotbaliștii 
oșiori au egalat prin Nițu (Știința 

ilarul roșiorean a avut mult de lucru în fața înaintașilor echipei studențești, 
r. nu a lăsat să treacă nimic (Fază din meciul Știința București —'C.F.R.

Roșiori 1—1).
Foto : P. Stan

suprafața lor de pedeapsă, acești arbitri 
nu mai manifestă aceeași hotărîre și 
promptitudine. Le trec foarte ușor cu 
vederea. Aici nu mai sîntem de acord. 
Acest fapt denotă lipsă de curaj din 
partea arbitrilor respectivi.... Atîta timp 
cît o infracțiune săvîrșită de un jucător 
în propria suprafață de pedeapsă înde
plinește condițiile pentru a fi pedepsită 
cu o lovitură de la 11 m, arbitrul o va 
penaliza cu toată hotărîrea și prompti
tudinea, fără să țină seama de rezultatul 
jocului în acel moment”.

Concluzia este clară, penaltiul de la 
Brașov a fost acordat cu justețe.

O declarație
Ieri dimineață ne-a vizitat la redacție 

antrenorul Traian Ionescu, care a asis
tat duminică la partida disputată la Pi
tești între echipa locală Dinamo și 
Dinamo București. Iată ce ne-a de
clarat, printre altele : „Jocul a fost 
dîrz, dar disputat în limitele spor
tivității. Dinamo București a con
trolat mai bine mijlocul terenului, de 
unde a inițiat multe acțiuni, și a tras 
mult de la distanță. Piteștenii au cedat 
bucureștenilor mijlocul terenului și au 
dus lupta pe linia celor doi fundași cen
trali. După cum se vede, tactica le-a 
reușit. Ambele echipe, după părerea 
mea, puteau emite pretenții la victorie, 
dar rezultatul este echitabil și reprezintă 
primul meci egal obținut de piteșteni în 
compania campionilor. Dinamo Pitești 
este o echipă în formare care în clipa 
de față are ca obiectiv principal — ca 
și alte formații — să scape de retrogra
dare, urmînd ca după aceea să pună ba
zele unei echipe bune și de perspectivă. 
După părerea mea toate echipele de la 
locul 5 în jos sînt angrenate în această 
dispută pentru eyitarea retrogradării. 
Soarta lor o vor hotărî în ultimă instan
ță pregătirea și disciplina".

cepția și nu regula. Se ratează enorm. 
Și vorbind la concret, iată lista celor 
cure, în ultimul timp, n-au reușit să 
fructifice un penalti: V. ALEXANDRU 
(în meciul Știința Cluj — Petrolul), 
VORNICU (C.S.M.S. — Minerul Baia 
Mare), MATEI (Lotul de tineret — 
Szeged), EFT1M1E (Știința Craiova — 
Crișul), CREINICEANU (Steaua 
Farul).
_Ce stă la baza acestei carențe? De

sigur, lipsa de pregătire, insuficienta 
atenție cu care este tratată această 
problemă de către antrenori și jucă
tori. Pentru că — este un lucru cu
noscut — o lovitură de la 11 m bine 
executată nu poate fi apărată.

Antrenori, aveți cuvîntul / Acordați 
mai multă atenție acestei probleme.

— g. n. —

a înscris în min. 18 prin Cicu, care 
a executat o lovitură liberă de la 
22 m ; Birtașu a prins mingea, dar 
apoi a scăpat-o în poartă). Pînă la sfîr- 
șitul jocului studenții au dominat ca
tegoric, s-au străduit să înscrie punctul 
victorios, dar n au putut pentru că au 
dat dovadă de nervozitate (Vasilescu 
a avut două ocazii de a înscrie, însă a 
ratat). Este drept că bucureștenii au 
jucat fără trei titulari (Păiș, Gherghi
na și Urseanu), dar chiar și fără ei ar 
fi putut obține cele două puncte dacă 
ar fi jucat mai calm și mai organizat, 
în special în a doua parte a. reprizei 
secunde.

Cu această întrebare ne-am adresat 
acum cîteva zile tovarășului OCTAV 
LUCHIDE, figură binecunoscută în 
fotbalul nostru (lucrează în cadrul fe
derației din 1920), care a făcut de 
curînd o călătorie de documentare 
privind modul de organizare a fotbalu
lui din această țară.

— Impresii despre fotbalul italian ? 
Nenumărate. Am putut constata că se 
află într-o mare creștere valorică, atît 
prin prisma rezultatelor, cît și prin 
afluența de spectatori la meciuri. Du
pă părerea mea, publicul tot mai nu
meros constituie, în Italia, barometrul 
calității ridicate a jocurilor. Acestea 
au fost, de altfel, motivele care au 
stat la baza hotărîrii forului nostru de 
specialitate privind crearea de legături 
cît mai strînse cu fotbalul, federația și 
specialiștii italieni.

— După cite știm v-ați ocupat 
de angajarea unor antrenori. Ce ne 
puteți spune în această chestiune ?

— Deocamdată a fost vorba doar 
de tatonări. Am discutat cu toți factorii 
care se interesează de această proble
mă, printre alții cu dl. Luigi Scaram- 
bone, reprezentantul serviciului de pro
pagandă și presă al Ligii naționale 
profesioniste de fotbal și cu dl. O. Bă
cani, secretarul sectorului de antrenori 
din federația italiană, care mi-au pre
zentat nominal cîteva propuneri. Nu 
este însă vorba de rezolvări imediate, 
ci abia după 30 iunie.

— De ce tocmai atunci ?
-— Pentru că în Italia contractele 

antrenorilor se fac pe termen de un 
an : de la 1 iulie pînă la 30 iunie 
viitor. In principiu, la 30 iunie toți 
antrenorii sînt liberi. Bineînțeles, mulți 
dintre ei își reînnoiesc contractele. Și 
la această oră există o serie de antre
nori liberi, dar ei nu sînt de valoarea 
celor de care are nevoie fotbalul nos
tru. Așa că, această problemă va fi re
luată. In tratative mai înaintate sîntem 
cu antrenorul Luigi Bonnizzoni, care 
ne-a vizitat în decembrie trecut. El a 
antrenat pe A. C. Milan, în anul 1959, 
cînd echipa a cîștigat campionatul, și 
în anul următor, cînd ea s-a clasat pe 
locul al treilea.

— Ați angajat jocuri cu echipe 
italiene ?

— Echipele de valoare, cu care am 
dus tratative, au pretenții materiale 
foarte mari. In special Internationale. 
Am examinat posibilitatea angajării 
echipei Bologna, campioana din 1963—■ 
64, care s-a arătat amatoare să joace 
două meciuri în Romînia. Juventus To
rino nu efectuează nici o deplasare în 
străinătate, iar Fiorentina este angajată 
la turneul internațional de la New 
Fork. Deocamdată fotbaliștii noștri vor 
juca la 14 aprilie, la Milano, cu A.C. 
Milan.

— Dar un meci interțări, ce 
perspective ar avea ?

Chimia Făgăraș — Poiana Cîmpina 
(3—0). După un joc dinamic și speeji 
taculos victoria a revenit formației lo
cale care a atacat mai mult și mai 
clar, reușind să fructifice de trei ori. 
Raportul de cornere (15—3 pentru 
Chimia) dovedește cu prisosință insis
tența Chimiei în atac. Dar, portarul 
oaspeților, Opanschi, și... barele au 
împiedicat majorarea scorului. Poiana 
a desfășurat mai mult un joc de apăra- 
re. Au înscris în ordine : Feher (min. 
56), Bălțățeanu (min. 58 din 11 m) și 
Dumitran (min. 87). A condus bine ar
bitrul bucureștean Mihai Popa. (B. 
Stoiciu și Tr. Lancea — corespondenți).

SERIA A ll-a

Industria sîrmei Cîmpia Turzii — 
Gaz metan Mediaș (1—0). Joc dispu
tat de la început pînă la sfîrșit. Gaz
dele au avut mai multe ocazii de a 
marca, dar imprecizia înaintașilor, pe 
de o parte, și apărarea supranumerică 
a oaspeților, pe de altă parte, au fă
cut ca partida să ia sfîrșit cu un scot 
strîns. Unicul gol al meciului a fost 
realizat de Chețan în min. 84. A arbi
trat bine Șt. Patcoș (Oradea). (C. Țo- 
nea — coresp.).

Jiul Petrila — Vagonul Arad (1—0). 
Peste 4 000 de spectatori au asistat la 
victoria minerilor. Golul Jiului a fost 
marcat dintr-o lovitură de pedeapsă 
de Libardi în min. 32. Arbitrul R. 
Mărgărit (București) a condus bine. 
(Șt. Conicica — coresp.).

Știința Timișoara — Clujeana (2—1). 
Studenții au cîștigat fără a fi supe
riori adversarilor lor. Scorul a fost ' 
deschis în min. 15 de oaspeți (Stări- ' 
ciu). Egalarea s a produs cu un sfert 
de oră mai tîrziu (Cotormani). După i 
egalare timișorenii atacă ceva mai in
sistent, dar apărarea clujenilor respin
ge totul. Goiul victoriei se datorește ’

— Toate forțele sînt canalizate spre 
„mondialele” din ’66. Dar, în urma 
discuțiilor purtate cu O. Barassi ji F. 
Bertoldi, vicepreședintele și, respectiv 
secretarul federației, s-a căzut în prin
cipiu de acord asupra unei partide 
Romînia — Italia în 1967, adică în pri
mul an după campionatul mondial.

— Ce alte scopuri a mai avut 
călătoria dv. în Italia ?

— Am studiat modul de organizare 
a federației italiene și metodele apli
cate în creșterea tinerelor cadre de 
fotbaliști. In privința organizării, în 
Italia există Liga națională profesionis
tă, care cuprinde toți jucătorii profe
sioniști (și, ca excepție, pe cei ce sînt 
studenți) de la echipele din diviziile 
A și B, apoi Liga semiprofesionistă 
care grupează echipele din diviziile C 
și D și, în sfîrșit, Liga de amatori

OCTAV LUCHIDE

(„diletanti"). Pentru juniori există o 
organizare separată. Toate aceste or
ganisme fac insă parte din Federația 
italiană de fotbal. Deosebit de bogată 
este activitatea pe care o depune sec
torul tehnic al federației în vederea 
ridicării valorii fotbalului italian. Am 
vizitat centrul de la Coverciano, aflat 
la 4 km de Florența și mi-am dat 
seama că aci pregnantă este munca de 
pregătire precompetițională, cu copiii 
pînă la 14 ani.

— De ce numai pînă la această 
vîrstă ?

— Pentru că, așa cum indică regula
mentele italiene, nici un copil sub 14 
ani nu poate lua parte la vreun meci 
oficial de fotbal. Pînă la această vîrs
tă el învață deprinderile tehnice corec
te. Se caută deci ca de la început fot
baliștii să-și însușească tehnica cea 
mai bună. După ce au împlinit 14 ani 
copiii ies de sub „tutela" centrului și 
pot să intre în secțiile de juniori ale 

unei acțiuni personale a lui.Lereter, 
care scăpînd de sub supravegherea 
adversarului său direct, reușește să 
înscrie în min. 74. (A. Arnăutu — co
respondent).

Â.S. Cugir — Minerul Lupcni (0—0). 
Minerul a plecat cu un prețios punct 
din localitate, obținînd — pe merit — 
un rezultat de egalitate. Jucătorii echi
pei gazdă, deși au dominat majoritatea 
timpului( raport de cornere 13—1), 
n-au reușit să străpungă apărarea mi
nerilor, în care portarul Sziklai s-a re
marcat în mod deosebit. (M. Vîlceanu 
— corespondent).

C.S.M. Sibiu — C.F.R. Timișoara 
(3—1). Partida sa disputat într-o notă 
de perfectă sportivitate. Victoria sibie- 
nilor se datorește unui joc mai eficace, 
mai bine orientat tactic. Golurile apar
țin lui Laufceag (min. 17), Comșa (29), 
Selymesi I (56), respectiv Covaci (37). 
Bun arbitrajul lui Gh. Popovici din 
București. (I. Ionescu — coresp.).

C.S.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 
(1—0). Peste 3 000 de spectatori au 
asistat la un meci care a avut o desfă
șurare interesantă, echipele fiind de 
forțe egale. Golul a fost marcat în 
min. 15 de Pătrașcu. De semnalat nu
meroasele ratări ale lui Varga și Red- 
nic de la C.S.M. și Gheorghe de la Tg. 
Mureș. Jocul oaspeților a plăcut mult. 
A arbitrat bine Gh. Dulea (București). 
(I. Plăvițu — coresp.).

Sătmăreana — Recolta Cărei (1—0). 
Partida a atras pe stadion un număr 
record de spectatori, aproximativ 7 000, 
dintre care mulți veniți din Cărei. Jo
cul a fost echilibrat, scorul meciului 
fiind pecetluit în min. 64. cînd Kuki 
l-a surprins pe portarul echipei Recolta 
cu un șut expediat de la 16 m. Ambele 
formații au jucat cu multă ardoare, 
dar n au reușit să modifice scorul. Par
tida s-a desfășurat în limitele sportivi
tății. (A. Verba — coresp ). 

cluburilor, să participe la competiții. 
Centrul de la Coverciano are filiale în 
fiecare localitate mai importantă. Ac
tivitatea acestora este supravegheată 
de antrenorii regionali pentru copii, 
care raportează periodic, amănunțit, 
centrului. Anual are loc și un concurs 
pentru desemnarea celui mai bun fot
balist „pitic" din Italia : fiecare filială 
desemnează pe cel mai talentat și mai 
bine pregătit „pitic". La fiecare 1 sep
tembrie aceștia se adună la Coverciano 
(se string cite 40—60 de copii) unde 
își continuă cîtva timp pregătirile și 
participă la finala concursului. Întrece
rea aceasta a stimulat foarte mult 
creșterea valorică a micilor fotbaliști 
din Italia. Paralel, fiecare club are 
centrul lui de creștere a fotbaliștilor.

— Centrul de la Coverciano este 
folosit numai de Federația italiană 
de fotbal ?

— Da. Este folosit numai pentru 
fotbal. Aici este sediul sectorului de 
instruire și pregătire al federației, mo
torul întregii activități de fotbal din 
Italia. Acest sector, în cadrul căruia 
lucrează 7 instructori de mare capa
citate, printre care cunoscuții Fer
rari și Piola, se ocupă, printre 
altele, cu : instruirea, calificarea și în
cadrarea antrenorilor ; instruirea și or
ganizarea centrului medical pentru cer
cetări de medicină sportivă și de trau
matologie aplicată la fotbal ; organiza
rea de cursuri și centre de pregătire 
pentru tineret (în special pentru co
pii) ; organizarea de cursuri de perfec
ționare pentru jucători și pentru an
trenori și de reîmprospătare a cunoș
tințelor medico-științifice pentru medici 
și maseuri etc. De la Coverciano por
nesc în Italia instrucțiunile de natură 
tehnică pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor acestui sector de către or
ganele regionale și locale ale federa
ției. După părerea mea, datorită aces
tei bune organizări, a excelentei func
ționări a sectorului de instruire teh
nică și a mijloacelor de care fede
rația italiană dispune, se reali
zează creșterea deosebită a fotba
lului din această țară.

Călătoria făcută în Italia de tov. 
Octav Luchide se înscrie în șirul de 
acțiuni inițiate de Federația rornînă 
de fotbal (reamintim vizitele întreprin
se de tehnicienii romîni Ștefan Stăn- 
culescu și ing. Virgil Economu în 
Iugoslavia, pe cele ale antrenorilor 
Ion I.upaș și Eduard Lucaci în Un
garia) în vederea ridicării calității fot
balului nostru.

Interviu consemnat de 
MIRCEA TUDORAN

Cuplaj fotbalistic
de atracție
(Urmare din pag. 1)

scor (3—C) pe liderul clasamentului. 
Lokomotiv Sofia, după care a realizat 
meci egal (0—0) cu Levski pe tere
nul acesteia. în ultima etapă, 
Cerno More a terminat nedecis (0—0) 
cu Lokomotiv Plovdiv. Iată „11 "-Ie 
aliniat în ultimul joc și care va evo
lua, după toate probabilitățile, și în 
meciul cu Rapid București: Minov — 
Bosnov, I. Atanasov, Grozdanov, Bi- 
lialov — Janev, Alexiev — L. Ata
nasov, Dudunov, Bogomilov, M. Di
mitrov. O formă remarcabilă dețin in 
momentul de față fundașii Bosnov, 
I. Atanasov, Bilialov și ...portarjil Mi
nov". (Așadar, atenție mărită pentru 
Ion Ionescu, Dumitriu și compania).

Antrenorii Valentin Stănescu și 
Victor Stănculescu nu vor aduce nici 
un fel de modificări echipei folosite 
în ultimele jocuri. Vor juca așadar : 
Andrei — Lupescu, Motroc, C. Dan, 
Greavu — Jamaischi, Georgescu — 
Năsturescu, Dumitriu II, Ion Ionescu, 
Codreanu.

Meciul va fi condus de un arbitru 
grec.

★
în deschiderea cuplajului de pa 

„23 August", o altă partidă interna
țională care trezește un viu interes 
în rîndurile amatorilor de fotbal. Re
prezentativa de juniori a țării noas
tre, care va participa la turneul
U.E.F.A. din R.F. Germană, își veri
fică din nou forțele în compania se
lecționatei de juniori a Turciei. După 
„studiul" reciproc de la Ploiești, cele 
două reprezentative vor aborda a- 
ceastă partidă revanșă cu și mai 
mult aplomb, cu o și mai mare dă
ruire.

G. NICOLAESCU

JOC AMICAL ÎN CAPITALĂ
Pe terenul Timpuri Noi (Calea Du- 

dești) se va disputa joi partida ami
cală dintre Flacăra roșie și Progre
sul. Fluierul de începere ya fi,, dat la 
ora 16.



TURNEELE DE SELECȚIE
Tn ciuda timpului rece, întrecerile te. 

nismenilor noștri fruntași au continuat 
pe terenurile (încă insuficient puse Ia 
punct) din parcul Progresul.

In primul turneu preliminar, victoria 
a revenit conform așteptărilor campio. 
nuiui țării, Ion Țirlac. Pe locul doi, C. 
Năstase. Amîndoi se califică pentru tur. 
neul final, care trebuie să desemneze 
pe învingătorul competiției. Iată ordi. 
nea în clasament : 1. I. Țiriac 5 victorii 
(6—0, 6—4. 6—4 cu C. Năstase ;
6—3, 6—1,*  6—0 cu Viziru ; 6—2, 
4—0, ab. cu I. Năstase ; 6—1, 6—3i, 
6—3 cu Popovici; 6—1, 6—1, 6—2 cu Du. 
mitrescu); 2. C. Năstase 4 v. (6—2, 6—2. 
6—2 cu Viziru; 4—6, 6—2, 6—4, 6—1 cu 
~ — ise ; 6—0, 6—2, 6—1 cu C. Po.

6—1, 6—6, 6—0 cu Dumitrescu);

ocupat 
amiază 

__ _______________ asupra 
lui P.TMărmureanu, care n.a putut cjștiga 
nici
5 V.
6—1,
4—6,
4—6,
6—3
4 V.
6—2,

în grupa a doua, G. Bosch a 
primul loc, obținîn-d ieri după 
o neșteptat de severă victorie

Programul campionatului republican

I. Năstase ; 
povici;
3. D. Viziru 3 V. (3—6, 6—1. 2—6. 6—2, 6— 3 
cu I. Năstase ;
povici; 10—8,
4. I. Năstase 
cu Popovici;
trescu>; 5. C. 
4—6, 6—4 CU 
tresca 0 v.

6—2, 6—1, 6—3 cu Po. 
6—2, 6—1 cu Dumitrescu; 
2 V. (8—6, 2—6. 6—il, 6—1 
6—1, 6—4. 6—1 cu Dumi. 
Popovici 1 V. (6—1, 6—1, 
Dumitrescu); 6. C. Dumi.

un set ! Clasamentul : 1. G. Bosch 
(6—1, 6—4. 6—2 cu Mărmureanu ; 
2—6, 6—3,*  1—6, 7—5 cu Boaghe ; 

4—6, 6—4, 6—3, 6—3 cu Dron ; 6—0, 
7—5, 7—5 cu Serester ; 6—0, 6—1, 

cu Cherecheș); 2. P. Mărmureanu 
(7—9, 6—3. 6—3, 6—1 cu Boaghe ;

_ _, 5—7, 6—4. 6—1 cu Dron ; 6—1, 6—3, 
6—4 cu Serester ; 6—0, 6—2, 6—4 cu Che. 
recheș); 3. Gh. Boaghe 3 v. (8—6, 7—5,
6— 2 cu Dron ; 6—3, 6—2, 6—1 cu Seres, 
ter; 6—3, 6—0, 6—2, cu Cherecheș); 4. 
S. Dron 2 V. (6—4 6—3, 4—6, 2—6, 6—4, 
cu Serester ; 6—4, ’ 6—3, 6—4 cu Chere. 
cheș); 5. V. Serester 1 v. (1—6, 6—4, 4—6,
7— 5, 7—5 cu Cherecheș); 6. J. Cherecheș 
0 v.

Turneul juniorilor a fost cîștigat de 
I. Sântei (Industria sîrmei Cîmpia Tur. 
zii). Miercuri încep turneele finale la 

băieți și continuă meciurile fetelor.

pe echipe-seria B

Victor Ciocîltea
învingător detașat în

(Constructorul)
turneul maeștrilor

Maestrul internațional Victor Ciocîl
tea și-a continuat imperturbabil ascen
siunea spre primul loc al turneului 
din Capitală. In ultimele trei runde, 
el a făcut remize cu adversarii săi cei 
mai apropiați — Partoș și Neamțu — 
cucerind și o victorie (a șasea) asu
pra lui Nacu. Ciocîltea termină neîn
vins întrecerea și distanțat la l'/2 p. 
în clasamentul final. învingătorul a 
dat dovadă de o siguranță remarca
bilă, jucîrtd și cel mai ridicat procent 
de partide

Locurile 
G Partoș 
o revenire 
și Pavlov 
Pușcașu. 
ultimele runde, Ș. Neamțu rămîne 
locul 4 în clasament.

Iată alte rezultate înregistrate

bune.
2 și 3 sini împărțite între 
și B. Soos. Ultimul a avut 
în finiș, cîștigînd la Szabo 
și remizînd cu Radovici 
împărțind punctele și

?i 
in 
pe

Iată alte rezultate înregistrate la 
sfîrșitul saptămînii trecute: Pavlov— 
Pușcast» 1—0, Stanciu—Szabo %—y2, 
Neamțu—Ghițescu */ 2—% (runda 13)";

Stanciu—Partoș '/2—’/2, Voiculescu— 
Neamțu */ 2—*/ 2, Ghițescu—Mititelu 
1/2—f/2, Reicher—Botez f/2—¥2 (run
da 14) ; Partoș—Szabo */ 2—*/ 2, Miti
telu—Voiculescu 1—0, Botez—Ghițescu 
'A—'/z (runda 15).

Clasamentul turneului este urmă
torul : Ciocîltea 10 (din 15), Partoș și 
Soos 8’/2, Neamțu 8, Voiculescu, Pav
lov, Stanciu și Ghițescu 7, Mititelu, 
Botez, Radooici și Szabo 6‘/2, Pușcașu 
și Reicher 6 , Nacu 4

Turneul a avut de scop să facă o 
verificare a forței actuale de joc a 
șahiștilor noștri fruntași și să consti
tuie un criteriu de selecție pentru for
marea lotului reprezentativ. In general, 
scopul a fost atins. Dar cînd 3 membri 
ai echipei olimpice se află pe ultimele 
locuri în clasament nu știm dacă se
lecția aceasta n-a creat mai multe 
probleme decît erau la început...

RD. V.

GRUPA I, etapa I, 18 aprilie : Pro
gresul Brăila — Stuful Tuicea, I.M.U. 
Medgidia — Electroputere Craiova, 
C.S.O. Reșița — Viitorul București, 
Metalul București — Metalul Tîrgo- 
viște; etapa a II-a, 6 iunie: Metalul 
București — Progresul Brăila, Metalul 
Tîrgoviște — C.S.O. Reșița, Viitorul 
București — I.M.U. Medgidia, Electro
putere Craiova — Stuful Tuicea ; 
etapa a III-a, 27 iunie: Progresul 
Brăila — Electroputere Craiova, Stu
ful Tuicea — Viitorul București, 
I.M.U. Medgidia — Metalul Tîrgoviș
te, C.S.O. Reșița — Metalul București; 
etapa a IV-a, 11 iulie : Progresul Brăi
la — C.S.O. Reșița; Metalul Bucu
rești — I.M.U. Medgidia, Metalul Tîr
goviște — Stuful Tuicea, Viitorul 
București — Electroputere Craiova ; 
etapa a V-a, 5 septembrie: Viitorul 
București — Progresul Brăila, Elec
troputere Craiova — Metalul Tîrgo
viște, Stuful Tuicea — Metalul Bucu
rești, I.M.U. Medgidia — C.S.O. Re
șița ; etapa a Vl-a, 3 octombrie : Pro
gresul Brăila — I.M.U. Medgidia, 
C.S.O. Reșița — Stuful Tuicea, Meta
lul București — Electroputere Craio
va, Metalul Tîrgoviște — Viitorul 
București; etapa a VII-a, 7 noiembrie: 
Metalul Tîrgoviște — Progresul Brăi
la, Viitorul București — Metalul 
București, Electroputere Craiova — 
C.S.O. Reșița, Stuful Tuicea — LM.U. 
Medgidia.

GRUPA A II-A, etapa I, 18 aprilie: 
Lemnarul Odorhei — Autosport Sf. 
Gheorghe, Unio Satu Mare — C.F.R. 
Timișoara, Jiul Petrila — Chimistul 
Baia Mare, Constructorul Hunedoara 
— Crișul Oradea,- etapa a II-a, 6 iu
nie : Constructorul Hunedoara — 
Lemnarul Odorhei, Crișul Oradea — 
Jiul Petrila, Chimistul Baia Mare — 
Unio Satu Mare, C.F.R. Timișoara — 
Autosport Sf. Gheorghe ,- etapa a 
III-a, 27 iunie : Lemnarul Odorhei — 
C.F.R. Timișoara, Autosport Sf. 
Gheorghe — Chimistul Baia Mare, 
Unio Satu Mare — Crișul Oradea, 
Jiul Petrila — Constructorul Hune
doara ; etapa a IV-a, 11 iulie: Lem
narul Odorhei — Jiul Petrila, Con-

structorul Hunedoara — Unio Satu 
Mare, Crișul Oradea — Autosport 
Sf. Gheorghe, Chimistul Baia Mare — 
C.F.R. Timișoara ; etapa a V-a, 5 sep
tembrie : Chimistul Baia Mare — 
Lemnarul Odorhei, C.F.R. Timișoara 
— Crișul Oradea, Autosport Sf. 
Gheorghe — Constructorul Hunedoa
ra, Unio Satu Mare — Jiul Petrila; 
etapa a Vl-a, 3 octombrie : Lemnarul 
Odorhei — Unio Satu Mare, Jiul Pe
trila — Autosport Sf. Gheorghe, Con
structorul Hunedoara — C.F.R. Timi
șoara, Crișul Oradea — Chimistul 
Baia Mare; etapa a Vll-a, 7 noiem
brie : Crișul Oradea — Lemnarul O- 
dorhei, Chimistul Baia Mare — Con
structorul Hunedoara, C.F.R. Timi
șoara — Jiul Petrila, Autosport Sf. 
Gheorghe —- Unio Satu Mare.

DE LA LE. B.
— PENTRU cuplajul internați 

de fotbal R. P. Romînă — Turcia 
niori) și Rapid — Cerno More V; 
din 7 aprilie, de pe stadionul „23 
gust", biletele se găsesc la case|>-ț 
unite.

— CASELE din str. Ion Vidt 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2 vîn< 
bilete pentru întîlnirea intemațio 
de box R. P. Romînă (B) — R. 
Germană (B) din 8 aprilie, de la 
Floreasca.

— LA PATINOARUL artificial 
parcul „23 August" sînt progran 
săptămîna aceasta ULTIMELE R1 
NIUNI DE PATINAJ PUBLIC / 
SEZONULUI. Programul : zilnic o 
18,30—20,30, iar duminică și d 
neața orele 10—13.

— LA ÎNTÎLNIREA intemațio 
de box R.P.R. — R.D.G. sînt vala 
următoarele legitimații eliberate 
UCFS/CG : roșii și maro în piele, 
în dermatin ale maeștrilor sportulu 
box, gri în dermatin ale maești 
emeriți ai sportului și antrenoi 
emeriți, verzi în dermatin, însoțite 
delegații, în limita locurilor rezer' 
fiecărui ziar la masa presei.

IGIENA BUCALĂ, CALEA SPRE SĂNĂTATE

A început depunerea buletinelor 
lu Concursul suplimentar Pronosport II. E. F. A.

Cu prilejul turneului U.E.F.A., care 
în acest an se desfășoară în R. F. 
Germană, Loto-Pronosport organi
zează un concurs suplimentar Prono
sport, al cărui program cuprinde în- 
tîlniri echilibrate din cadrul grupe
lor printre care și un meci susținut 
de echipa de juniori a țării noastre.

La acest concurs, fondul de pre
mii (45% din încasări), considerat 
100%, se va repartiza 
după cum urmează :

— categoria 
exacte

— categoria 
exacte :

— categoria 
exacte r

Vînzarea se
Joi 15 aprilie 1965.

Depunerea buletinelor cîștigătoare 
se va face începînd de marți 20 a- 
prilie și pînă sîmbătă 24 aprilie ora 
13,00, în orașele de reședință regio
nală, iar în celelalte localități pînă 
vineri 23 aprilie a.c.

I cu

Pe

12

categorii

rezultate
25% 

rezultate
30% 

rezultate
45% 

face pînă în ziua de

a

a

II-a cu 11

III-a cu 10

ților, în primele trei luni ale anului rile speciale organizate de Loto-Pro- 
1965. nosport, puteți deveni posesori de

Parlicipînd la tragerile și concursu- autoturisme.
PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 13 din 31 martie 1965 : Categoria I

TT -SVi 2 variante a 58.321 lei ; Categoria aIS Q _ Q JȘ II-a 3 variante a 23.621 lei ; Categoria„ 9 a IH-a 75 variante a 1.017 lei ; Cate-V goria a IV-a 245 variante a 400 lei ;
Categoria a Va 1.294 variante a 75 lei; 
Categoria a Vl-a 5.459 variante a

I Câștigătorii la categoria I : Stupeau
Maria din București și Broștcscu Ioan

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

Pentru asigurarea igienei bucale, folosiți 
dinți spumoase :

PRIMĂVARA, DOINA, 
Datorită conținutului lor de extrase naturale 

volatile naturale — pastele spumoase 
ți dezodorizante.

Curăță dinții, evidențiind strălucirea lor naturală. 
.< o ■> " .— —..... ,...........—-
n K I

una din pastele de

DIADENT
din plante ți de uleiuri 

au proprietăți dezinfectante

V v —' yy y y y- ■
0 PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI

PROGRAMUL CONCURSULUI SU
PLIMENTAR PRONOSPORT U.E.F.A.

Romînia — Suedia
Scoția — Iugoslavia
Polonia — Irlanda
Bulgaria — Franța
Ungaria — Suedia
Anglia — Spania
Portugalia — Austria
Italia — Iugoslavia
Grecia — R.F. Germană
Cehoslovacia — Franța
Belgia —- Spania
R, D. Germană — Austria
Programul concursului PRONO-

3ORT nr. 15 de 
» 1965:

duminică 11 apri-

Rapid — Petrolul
Dinamo Buc. — Știința Cluj
U.T.A. ;— Steaua
Dinamo Pitești — Șt. Craiova
Cr tșul — C.S.M.S. lași
Min. B. Mare — Farul
Steagul roșu — Progresul
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RUCBI

Calificativul nesatisfăcător pentru primele evoluții
în campionatul feminin

Cel mai important lucru care tre
buie subliniat după etapa inaugurală 
a returului campionatelor republicane 
de handbal este comportarea unor e- 
chipe feminine fruntașe, care dumini
că au nemulțumit prin evoluțiile lor. 
Acest lucru este cu atît mai îngrijo
rător, cu cît în toamnă reprezentativa 
țării noastre va trebui să-și apere ti
tlul de campioană mondială cucerit 
în 1962 la București.

Este un motiv care ne determină 
să privim cu mai multă exigență felul 
în care joacă formațiile noastre fe
minine, și în special echipele Știința 
București, Rapid București, Șc. Medie 
nr. 4 Timișoara, Mureșul Tg. Mureș 
și Știința Timișoara, din loturile căro
ra fac parte cele mai multe selecțio- 
nabile. Duminică, Știința București a 
.capotat" în mod inexplicabil în fața 
formației, uucureștene Confecția, si-

tuată în partea inferioară 
tului, în timp ce Rapid
Tg. Mureș, într-o confruntare directă 
pe terenul din Giulești, au rămas 
mult datoare publicului în ceea ce 
privește pregătirea tehnică și tactică. 
Am notat ca principale lipsuri ale a- 
cestor formații, în primul rînd, caren-

a clasamen- 
și Mureșul

cu puțin timp înainte de reînceperea 
campionatelor) și ca în perioada de 
iarnă jucătoarele noastre fruntașe au 
avut asigurată și o activitate inter
națională, apreciem ca nesatisfăcătoa
re primele evoluții oficiale ale aces
tor echipe în retur. Lucrul acesta tre
buie să dea de gîndit în mod serios

Clasamentele la zi

SERIA

MASCULIN — SERIA I

1. Dinamo Buc. 9 9 0 0 198: 98 18
2. Steaua Buc. 10 8 1 1 208:133 17
3. Știința Tim. 10 6 0 4 158:174 12
4. Știința Galați 10 5 1 4 14« :149 11
5. Dinamo Brașov 10 5 0 5 187:175 10
6. Dinamo Bacău 9 4 1 4 122:109 9
7. Tractorul Brașov 10 3 0 7 160:182 6
*. V-ța Sighișoara 10 3 0 7 143:179 6
9. Șt. Petroșeni 10 2 1 7 148:197 5

10. știința Tg. Mureș 10 2 0 8 124:198 4

SERIA A h-a
1. Rafinăria Teleajen 10 10 0 0 175:113 20
2. Știința Buc. 10 8 1 1 186:124 17
3. C.S.M. Reșița 10 7 1 2 181:128 15
4. Cauciucul Orașul Gh. Gheorghiu-Dej

10 6 0 4 101: 95 12
5. Voința Sibiu 10 5 0 5 119:152 10
6. Rapid Buc. 10 4 1 5 108:126 9
7. C.S.M.S. Iași 10 4 0 6 143:153 8
8. Recolta Hălchiu 10 2 1 7 107:137 5
9. Știința Cluj 10 1 0 9 121:167 2

10. Tehnometal Tim. 10 0 2 8 147:193 2

FEMININ

Elena Hedeșiu a făcut „slalom." printre apărătoarele adverse și a înscris impa- 
rabiL Imagine din meciul Rapid ~

țele dovedite în organizarea, atît a ac
țiunilor ofensive, cît și a sistemului 
defensiv. Desigur, în această direcție 
feroviarele au o scuză prin absența 
Măriei Constantinescu și Anei Boțan, 
.pilonii' pe care se sprijină întregul 
sistem de joc al ,7-lui" giuleștean. 
Dar ce justificare pot da jocului lor 

București, 
Medie nr.

București — Mureșul Tg. Mureș. 
Foto : V. Bageac

sportivelor, antrenorilor și conducăto
rilor secțiilor respective, care au da
toria de a acorda cea mai mare im
portanță aCestei competiții, pregătind 
jocurile viitoare la un nivel cît mai 
înalt.

Completări la cronicile etapei...
• Dinamo — Gloria (11—0). Meciul 

n-a avut o valoare ridicată în ciuda 
eforturilor depuse de învingători. Sco
rul l-a deschis Coravu, autprul unei 
frumoase încercări (netrasformată). La 
reluare, Nica a mărit avantajul echipei 
sale, prin transformarea unei lovituri 
de pedeapsă. In fine, la una din acțiu
nile pe treisferturi ale dinamoviștilor, 
Moromete a înscris o încercare trans
formată de Nica.

• Grivița Roșie — Rulmentul Bîr- 
lad (25—0). Incontestabil, Grivița Ro
șie s-a dovedit a fi cea mai în formă 
echipă a etapei. Gînd facem această 
apreciere, nu ne gîndim atît la dimen
siunile scorului (cel mai mare din a- 
ceastă etapă și din campionat), ci, în 
principal, la maniera în care a fost 
obținută victoria.

Formația lui Viorel Moraru a prac
ticat un joc bun, bine orientat tactic și, 
îndeosebi, eficace. în prima parte a 
partidei, Irimescu, în mare formă, a 
înscris două lovituri de pedeapsă și o 
încercare (netransformată). După pau
ză, I. Teodorescu mărește scorul prin- 
tro încercare transformată de Irimes
cu. în continuare, Grivița Roșie își 
concretizează dominarea printr-o lo
vitură de picior căzută, avînd ca autor 
pe Rădulescu. Este apoi rîndul lui 
Ralcan să înscrie o încercare transfor
mată tot de Irimescu. în ultimele mi
nute de joc, Demian a realizat și el o 
încercare. (T. St.).

• Știința Cluj — Știința Timișoara 
(9—8). Partida s-a caracterizat prin
tr-o luptă dîrză, desfășurată însă în li
mitele sportivității. Prima repriză a a- 
parținut oaspeților, care au înscris o 
încercare prin Popeț, transformată de 
Nica. Clujenii egalează și preiau con
ducerea prin încercările lui Torboczi 
(2) și Constantinescu. A condus corect 
N. Cervinschi (București).

O. Guțu — coresp.

• C.S.M.S. Iași — Constructorul 
București (6—3). Echipa oaspe a luptat 
«ă obțină un rezultat favorabil și pu
țin a lipsit să realizeze acest lucru. 
La pauză, de pildă, rugbiștii de 1*  
Constructorul se... felicitau pentru sco
rul alb al partidei. C.S.M.Ș., cu un 
Drobotă în formă slabă, s-a angajat 
în jocul confuz al oaspeților.

Abia către sfîrșitul partidei, îugbiș- 
tii ieșeni au reușit să ia jocul pe cont 
propriu, să domine, să înscrie, dar să 
și rateze... Realizatorii : Rozenberg 
(min. 55 — încercare), Crișan (min. 
80 — lovitură de pedeapsă) pentru 
C.S.M.S. și Antimoianu (min. 70 — lo
vitură de pedeapsă). A arbitrat cu scă
pări T. Viting (București).

Gh. Diaconescu — coresp. reg.

I

1. Știința Buc. 10 8 11 75: 43 17
2. Rapid Buc. 10 8 0 2 106: 65 16
3. Mureșul Tg. M. 10 7 12 123: 60 15
4. Șc. m. nr. 4 Tim. 10 6 0 4 84: 74 12
5. Știinta Tim. 10 5 14 81: 54 11
6. C.S.M. Sibiu 10 4 0 6 83: 85 8
7. Tractorul Br. 10 3 16 66: 78 7
8. Știința Cluj 10 3 0 7 83: 92 6
9. Confecția Buc. 10 2 2 6 55: 74 6

10. S.S.E. Ploiești 10 0 0 10 46:177 0

SERIA A n-A

1. Voința Odorhei 10 7 2 1 86:71 16
2. Rulmentul Br. 10 6 3 1 84:66 15
3. Știința Galați 10 5 1 4 80:78 11
4. Progresul Buc. 10 5 0 5 78:63 10
5. Constructorul Tim. 10 3 3 4 77:81 9
6. S.S.E. Petroșeni 10 4 0 6 61:58 8
7. Electromag. Buc. 10 3 2 5 73:76 8
8. Favorit Oradea 10 4 0 6 74:84 8
9. Record Mediaș 10 4 0 6 76:99 8

10. Voința Sighișoara 10 3 1 6 62:75 7

confuz echipele Știința 
Mureșul Tg. Mureș și Șc. 
4 Timișoara ?

Tot ca un aspect critic a 
vidență și îngrijorătoarea 
eficacitate a acestor formații, 
unor ocazii clare ratate 
ușurință — și a căror 
avea doar un caracter... 
trebuie să subliniem că atît Știința 
cît și Rapid au irosit cîte 3 și respec
tiv două lovituri de la 7 metri I Lu
crul este cu atît mai grav deoarece 
„performerele" respective (Hedeșiu, 
Dobîrceanu, Oțelea) sînt jucătoare cu 
multă experiență, unele chiar compo
nente ale lotului reprezentativ. Se mai 
pot aminti (ar fi de dorit să rămînă 
doar o amintire...) numeroase pase 
greșite și folosirea unui număr re- 
strîns de procedee tehnice (mereu a- 
celeași).

Ținînd seama că reluarea activității 
nu s-a făcut după o pauză îndelun
gată (echipele noastre fruntașe au 
participat la .Cupa F.R.H.', încheiată

• Farul Constanța — Știința Petro- 
țeni (11—0). A fost o partidă frumoa
să, în care echipa locală a avut mai 
mult inițiativa. De remarcat jocul foar
te bun al tînărului M. Pompiliu (Farul).

CLASAMENT
1. Grivița Roșie 2 2 0 0 49: 6 ( + 43) 6
3. Dinamo 2 2 0 0 28: 8 (+0)
3. Steaua 2 2 0 0 17: 3 ( + 14) •
4. Farul Constanța 2 1 0 1 14: 9 (+ 5) 4
5. Constructorul 2 1 0 l 12: 9 (+ 3) 4

0—7. C.S.M.S. Iași 2 1 0 1 9:11 (— 2) 4
0—7. Știința Cluj 2 1 0 1 9:11 (—2) A

8. Știința Petroșeni 2 1 0 1 3:11 (- 8) 4
9. Rul. Bîrlad 2 1 0 1 8:25 (—77) 4

10. Știința Tim. 2 0 0 2 16:26 (—10) a
11. Progresul 2 0 0 2 0:17 (-17) a
12. Gloria 2 0 0 2 6:35 (—29) a

M0T0CICLI5M

ieșit în e-
de

cu extremă 
înșiruire ar 
statistic —

C. ANTONESCU 
A. VASILIU E. Petre — coresp.

HIon Stoica a cîștigat 
...dar C. Dumitrescu a

„Cupa Flacăra
dus greul cursei

Viteză pe circuit la Constanța
Duminică dimineața, la Constanța, 

în organizarea asociației sportive 
I.T.C., a avut loc un frumos concurs 
motociclist de viteză pe circuit. Au 
luat startul peste 30 de alergători. Ei 
s-au întrecut la clasele 125, 175, 250 
și 350 cmc. Traseul, în lungime de 
1 500 m, a cuprins piața Ovidiu și 
străzile învecinate care conduc spre 
port. Cu tot timpul noros și friguros, 
peste 8 000 de spectatori au fost pre- 
zenți pe traseu și au aplaudat cu căl
dură pe sportivii ale căror evoluții au

plăcut. S-au evidențiat alergătorii aso
ciației I.T.C. (au ocupat primele trei 
locuri la toate clasele) și cei de la 
Medgidia (N. Brezoianu, C. Băcanu și 
C. Cirmis). Rezultate tehnice : CLASA 
125 cmc — 1. I. Ibraimov, 2. A. Mun- 
teanu, 3. M. Dumitru; CLASA 175 
cmc î 1. Gh. Văieanu. 2. I. Avram, 
3. N. Dumitrescu ; CLASA 250 cmc :
1. E. Terzea, 2. C. Fronea, 3. Gh. Mol- 
doveanu ; CLASA 350 cmc : 1. E. Ter
zea, 2. C. Fronea, 3. Gh. Văieanu.

titlul de 
întrecerii

început 
că ne

că

Printr-o tradiție ce nu a fost nici de 
această dată infirmată, competiția de 
ciclism dotată cu „Cupa Flacăra" s-a 
bucurat de o vreme splendidă. Dar
— un amănunt ce nu trebuie neglijat
— „acțiunile" ei au crescut simțitor 
prin prezența la startul întrecerii a ce
lor mai valoroși rutieri din țara noas
tră. Așadar, „matineul" ciclist de dumi
nică a avut toate condițiile necesare 
unei competiții de amploare.

Remarcăm cu satisfacție faptul
băieții au folosit din plin împrejură
rile. Am putut astfel asista la o utilă 
și edificatoare verificare a potențialu
lui cicliștilor din lotul pentru „Cursa 
Păcii", a celor din lotul de tineret, 
precum și alergătorilor din cluburile 
sportive din Capitală, din Ploiești și 
Brașov. Protagonistul, „motorul" cursei 
a fost maestrul sportului C. Dumitres
cu. Și aceasta nu pentru faptul că cei
lalți rutieri i-ar fi încredințat o mi
siune specială, ci pentru că Dumitres
cu, aflat la un nivel de pregătire net 
superior începutului de sezon din anii 
trecuți, ne-a arătat o combativitate și 
o voință care-i lipseau pînă acum. 
Deci, se cuvine să-i acordăm, deși nu

Aspect din desfășurarea întrecerii seniorilor dotat# 
cu „Cupa Flacăra".

Peste 200 de participant! la finalele 
campionatelor de juniori și școlare

Braharu și
Aproape 3 
dar grupul 
atacă vije-

POIANA BRAȘOV, S (prin telefon). 
Duminică și luni s-au desfășurat pe pir- 
tiile Postăvarului finalele campionatelor 
republicane pentru juniori și ale campio
natelor republicane școlare, la care au 
luat parte peste 200 de schiori. Da am
bele concursuri, cei mai buni s-au dove
dit reprezentanții regiunilor Brașov șl 
Ploiești care și-au disputat de altfel 
titlurile de campioni. O mențiune se cu
vine elevilor Școlii medii din Rîșnov 
care s-au dovedit de departe cei mai 
buni la probele de fond.

Rezultate, campionatud republi
can DE JUNIORI. Slalom special ju
niori cat. I: 1. Dorin Munteanu (Steagul 
roșu Brașov) 66,2; 2. Val. Alexandrescu 
(S.S.E. nr. 1 București) 66,4; 3. N. An- 
dreescu (Dinamo) 76,7; cat. a n-a: 1. Gh. 
Vulpe (S.S.E. Sinaia) 70,2; 2. Den Cristea 
(Caraimanul Bușteni) 73,1; 3. C. Văidea- 
nu (S.S.E. Brașov) 83,3; junioare cat. I: 
L Mihaela casapu (Dinamo) 73,5; X Liana

Blebea (A.S.A.) 75,2; 3. Liliana Focșe- 
neanu (Carpațl Sinaia) 36,5; cat. a H-a: 
1. Elena Neagoe (S.S.E. Sinaia) 77,8; 2. 
Georgeta Băncilă (S.S.E. Brașov) 115,7; 3. 
Adriana Furnică (S.S.E. Brașov) 125,9; 
slalom uriaș juniori cat. I: 1. Virgil 
Brenci (St. roșu) 1:31,7; 2. D. Munteanu 
1:32,5; 3. C. Cișmașu (S.S.E. Predeal) 
1:36,8; cat. a n-a: 1. Gh. Vulpe 1:35,6; 2. 
N. Crețoiu (Dinamo) 1:42,3; 3. I. Voinea 
(Dinamo) 1:42,4; junioare cat. I: 1. Liana 
Blebea 1:05,8; 2. Mihaela Casapu 1:06,6;
3. Liliana Focșeneanu 1:08,6; cat. a n-a: 
1. Elena Neagoe 1:09,0; 2. Iudlt Tomori 
(Știința Cluj) 1:10,3. CAMPIONATELE 
REPUBLICANE ȘCOLARE. Slalom spe
cial băieți: 1. Gh. Vulpe (Șc. medie Si
naia) 70,2; 2. Ion Juncu (Șc. medie Si
naia) 77,7; 3. St. Manea (Șc. medie Pre
deal) 79,3; fete: L Elena Neagoe (Șc. me
die Sinaia) 77,8; 2. Rodica Stoian (Șc. 
medie nr. 2 Brașov) 86,9; 3. Georgeta Băn
cilă (Șc. medie nr. 1 Brașov) 115,9; sla-

lom uriaș băieți : 1. V. Brenci (Școala 
profesională Hidromecanica Brașov) 
1:31,7; 2. Gh. Vulpe 1:35,6; 3. C. Cișmașu 
(Șc. medie Predeal) 1:36,3; fete: 1. Elena 
Neagoe 1:09,0; 2. Edith Tomori (Șc. me
die nr. 1 Cluj) 1:10,3; 3. Maria Bălan (Șc. 
medie Bușteni) 1:17,3; fond 5 km băieți:
1. r. — ---- ;
2. ion Dudu (Șc. medie Rîșnov) 24:31,0;
3. Ion Mîrzea (Șc. profesională Rîșnov) 
25:10,0; 3 km fete: 1. Elena Popa (Șc. me
die Rîșnov) 19:21,0; 2. Doina Pîrvu (Șc. 
medie Rîșnov) 19:50,0; 3. Ana Clinciu (Șc. 
profesională Partizanul roșu Brașov) 
20:05,0; ștafeta 3x5 km băieți: 1. Regiu
nea Brașov lh08:30,0; 2. Mureș-Autonomă 
Maghiară lhl3:ll,0; 3. Suceava lhl3;21,0; 
3x3 km fete: 1. Brașov 56:47,0 ; 2. Mureș- 
Autonomă Maghiară 11102:29,0 ; 3. Cluj 
lh06:21,0.

C. GRUIA și C. DIACONESCU, 
cores-jxxidenți

D. Pașcu (Șc. medie Rîșnov) 23:27,0

a cîștigat cursa, 
ciclistul nr. 1 al 
de duminică.

încă de la 
ne-am dat seama
așteaptă o zi plină de... 
însemnări. Alergătorii, ple
cați ca din pușcă, aveau 
să mențină un ritm foarte 
ridicat. Cei care dau to
nul sînt îndeosebi cicliș
tii din lotul pentru 
„Cursa păcii". Este firesc. 
Ei au aproape 5 000 km 
în „picioare" și se pre
gătesc pentru startul unei 
competiții ce se va desfă
șura luna viitoare. La km 
22 sparge Niculescu. Ră- 
mîn să-l readucă în plu
ton colegii săi de la clubul 
Steaua—Gera și Neagoe. 
(Aceasta contrar uzan
țelor din cursele indivi
duale). Fiecare greșeală se 
plătește: cei trei, la un 
loc, n-au contat mai mult 
decît Niculescu singur și 
pînă la sosire au dat
peste 17 minute 1 Trec cîțiva kilometri 
și îl zărim pe G. Moiceanu în fruntea 
plutonului și, apoi, detașat. Plutonul, 
agitat de Ardeleanu, îl prinde ușor. 
Km 33: C. Dumitrescu, I. 
W. Ziegler se distanțează, 
km ei se mențin cu avans, 
masiv sesizează pericolul și
lios. Acțiunea eșuează. Plutonul se agi
tă din nou. Ciobanu și Șt. Simion își 
încearcă șansele. Dumitrescu — pus pe 
fapte mari — pornește pe urmele lor 
„acroșat" de Ardeleanu, Șt. Suciu, Stoi
ca. Ziegler. în doi kilometri acțiunea 
se cristalizează : în față 7 fugari, în 
spate un pluton masiv în care antre
norul N. Voicu încearcă să pună or
dine. La un moment dat distanța se 
micșorează. C. Dumitrescu este decis 
să izbîndească. EI își sufocă pur și 
simplu colegii de evadare cu o trenă 
de-a dreptul infernală. Așa se face că 
la 15 km de București în plasa lui 
nu mai rezistă decît Stoica și Ziegler. 
Restul fugarilor vor fi prinși de plu
ton. în finalul cursei C. Dumitrescu 
încearcă o nouă detașare. Ziegler și 
Stoica — mai proaspeți — îl unnează.

Cînd pînă la linia sosirii mai sînt 
100 m, atacă Stoica și cîștigă. Clasa
ment final : 1, I. Stoica a parcurs 
80 km în 1 h. 58:47 ; 2. W. Ziegler ;
3. C. Dumitrescu — același timp ;
4. I. Ardeleanu 1 h. 59:40 (în apro
piere de sosire el a evadat din plu
ton) ; 5. Gh. Moldoveanu 1 h. 59:48 ; 
6. I. Braharu ; 7. N. Ciumete — ace
lași timp. Urmează L. Zanoni, V. Bur- 
lacu, M. Rîndașu, C. Ciocan, Gh. Dră- 
ghicioiu, C. Popescu, Șt. Suciu, Șt. Si
mion, C. Burtea, G. Moiceanu, D. Pa- 
naitescu etc.

în celelalte curse s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Cat. a 11-a fi a Ul-a (60 km) : 1. 
D. Lascu 1 h. 46:31 ; 2. M. Gociman ; 
3. C. Porumb ; juniori II (15 km) : 1. 
FL Negoescu 25:11 ; 2. N. David ; 3. 
Radu Dorel; juniori I (30 km): 1. 
Gh. Negoescu 53:11 ; 2. C. Grigore; 
8. FI. Țamblea 53:12 ; semicur.se (15 
km) : 1. D. Gușoiu 31:31 ; 2. Șt. Laim- 
ber ; 3. D. Vasilescu ; turism (6 km) i 
L M. Săvulescu 17:13.

HRISTACHE NAUM

SPORTUL POPULAR
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Ecouri, după finala de la Lyon ADVERSARI PE CARE-I iNTlLNIM lN TURNEUL U.E.F.A.

Dinamo București — o echipă
cu un mare prestigiu internațional

Echipa Ungariei este gata de start
Corespondență specială din Budapesta

De la trimisul nostru Dan Girleșteanu
' PARIS 5 (prin telefon). Comentariile 
după finala celei de-a Vl-a ediții a 
„Cupei campionilor europeni." la hand
bal masculin continuă să rețină aten
ția tehnicienilor și amatorilor de sport 

’din Lyon și din. Paris, unde handba- 
'■’Iiștii romuri' au ajuns duminică seara. 
' 'Atît în numeroasele și amplele co
mentarii făcute pe marginea acestei 
partide finale, cît și în declarațiile 
unor apreciațj. tehnicieni ai handbalu
lui am avut prilejul să constat presti
giul de care se bucură handbalul nostru 
pe plan internațional. Concludentă în 
această direcție este declarația pe care 
mi-a făcut-o MAX R.INKENBURGER, 
membru al Consiliului F.I.H. : „A fost 
un joc foarte dificil. Cunosc bine 
handbalul romînesc și în mod deose
bit echipa Dinamo. Am pentru această 
formație, pentru jucătorii care o com
pun tot respectul și admirația. Numai

Duminică, start în „Crosul Balcanic"
(Urmare din pag: 1)

can, desfășurat la 21 martie pe aleile 
Parcului Tineretului din Ruse. Tra
seul a fost ales astfel încît să fie cît 
mai apropiat, ca configurație, celui 
pe care se va alerga- la București. Ju
nioarele s-au întrecut pe 1 000 m. Pri
mele clasate au realizat: Dobreva 
3:08.0, Lescovska 3:10,8, Crănceva 
3t 1'1,8. Traseul, juniorilor a măsurat 
4 km. Cursa ® revenit lui Tar: ev 
(12:45.0). El a fost urmat de Bozov 
(.12:47,2) si Iordanow (12:56.6). Seni
oarele atu concurat pe- distanță de 
2'000’ m. Kipra Dbnailova și-a fnscris 
In palmares al 1 l-tea titlu de cam
pioană republicană dominînd clar 
întrecerea; Ea, a realizat 6:5L0 și a 
fost urmailăi de feaieva (,7:0S;4l), Am- 
eina (7:1111,2), Asenova- (7:13,6), Be- 
neva, (7:29-6), Prodanova (7:33,8). 
Cursa seniorilor (10000 mi a dat loc 
unei lupte extrem de dîrze: IDbzîri- 
du-și mai bine eforturile Ivan Peev 
o- reușit să se impună' pe ultima parte 

o asemenea, echipă cred că se putea 
impune de maniera de care a făcut-o 
în fața iureșului tineresc al jucătorilor 
de la Medvesciak".

Handbaliștii de la Mcdvcsciak au 
venit la Lyon hotărîți să GÎșțigs, arun- 
cînd în luptă toate resursele lor. Ei. au 
luptat cu multă dîrzenie pentru fiecare 
minge, au încercat totul pentru a pune 
în valoare calitățile lor, dar au trebuit 
să se încline în fața excelentei valori 
tehniae și tactice de care a dat dova- 
dă echipa noastră campioană. Acest lu
cru a fost subliniat în declarația sa și 
de SERGE GELLE, antrenorul echi
pei secunde a Franței, care a spus : 
„Cu toate că iugoslavii au dat o replică 
ce merită admirația, totuși, urmărind 
jocul1 echipei Dinamo am avut tot tim
pul certitudinea că trofeul va lua dru
mul Bucureștiuhii".

Aprecieri elogioase cu. privire la 

a întrecerii' (31:57,6) și să-i întreacă 
pe Trifonov (32:04,0), Sulev (32:22,0), 
Vucikov ('32-:3î,0), Borisov (32:40,0),

In legătură cu apropiatele între
ceri de la București antrenorul Ilia 
Popov ne-a declarat următoarele : 
„Cred că și la această ediție- — ju
biliară —• a Crosului. Balcanic, cele 
mai mari șanse lă î'ntîietate le au tot 
alergătorii romîni și iugoslavi, a că
ror valoare au probat-o la, fiecare din 
concursurile anterioare. In ceea ce 
ne privește, dorim, să, avem o com
portare cît mai bună și să ne clasăm 
pe tocuri fruntașe. Pentru, cursa, se
niorilor am convingerea că atletul 
romîn Nicolae Mustață, care a avut 
o comportare excelentă la recentul 
cros „FHumanite", va reuși să se im
pună șl la București. Nu pot da nici 
un pronostic, pentru întrecerea-, seni
oarelor. Dacă ar mai alerga Florica 
Grerescu mi-ar fi fost foarte ușor, 
dhr așa... La fel nu pot spune nimic 
despre cursele tinerilor, atleti căci 
îmi lipsesc criteriile de comparație. 

comportarea handbaliștilor dinamoviști 
au mai avut și alte personalități ale 
handbalului, printre care CHARLES 
PETIT-MONTG0BERT, vicepreședin
te aii F.I.H., care a felicitat pe repre
zentanții noștri pentru frumoasa lor 
victorie; în același timp ziarele apă
rute la Lyon și Paris consacră spații 
mari acestui eveniment sportiv, comen-- 
tînd victoria echipei Dinamo Bucu
rești; Astfel, în ediția de duminică a 
ziarului lyonez „Le Progres", redacto
rul de handbal. Gerardi Simonian își 
intitulează astfel articolul : „Logica 
sportivă a fost respectată la Palatul 
Sporturilor unde. într-o finală pasio
nantă și de o ridicată valoare tehnică, 
Dinamo Bucureștii a învins*  pe Medves- 
ciak Zagreb".

îh concluzie, toți cei ce au urmărit 
această, dispută sînt de acord' că Di
namo București este o- formație cu. un 
mare și binemeritat prestigiu pe arena 
internațională.

In orice caz, cred că întrecerile de 
la București, vor evidenția și vor con
sacra noi talente".

După cum s-a mai anunțat, în afară 
de concurs, se va desfășura și o com
petiție de cros a „veteranilor". Lai 
cursa, care va măsura 4 000 m, și-aui 
anunțat participarea: Dinu Cristea, 
A. Suliman Arif, D. Anica, St. Cate
na, V. Dinescu, N. Rută, I. Tărtăreanu 
(58 de ani); N. Nicolae, N. Di Nlco- 
lae, I. Smarandache, V. Boștină, P. 
Dumitrescu, D. Anghel, Gh. Badea, D.. 
Paraschivescu, L Pleșa, Di Ciobanu 
(Bîicurești), B. Szurd, V. Constantin. 
(Brașov), C. Prisăcaru (Brăila), F. 
Moscovici (B. Mare), Gh. Vinereanu. 
(Cluj), C. Negoiță (Tg. Ocna), E. Ado- 
chiței (Botoșani) etc.

ȘTIRI*R EZULTATE»ȘTIR I

I'h ultimul timp ne-am întîlhit 
des- cu: selecționata, de juniori care 
va> reprezenta cutorile R:P1. Ungare 
la turneul UEFA. Am văzutto în pe
rioada pregătitoare, la meciuri- de an
trenament și chiar săptămîha, trecută, 
cînd, ew tot vîntul rece de martie,, au 
„patinat" vreo oră. și- jumătate pe- te
renul. de antrenament plin, de noroi. 
Privindu-i pe tinerii fotbaliști, lai lucru 
ne-am întrebat dacă, se poate observa 
la ei vreun progres ? Indiscutabil !

Componențîi lotului 3-au întîlnit 
prima dată- la 26 august, anul trecut. 
La o lună după, ce făcuseră cunoș
tință). au jucat cu selecționata de ju
niori a- Uniunii. S-ovieticaj. 'Ta- Tbilisi. 
Startul: nu a- fbst r.ușțt. Echipa- ma
ghiară: a fost învinsă. Dar continua
rea: ? F® toamnă tinerii noștri s-au 
comportat și bine; și slab, apoi: au „dis
părut"' un timp din ochii suporterilor. 
Au: lucrat „cu- porțile' închise"; n-am 
avut nici o veste de !.ș ei. Apoi dini 
nou au apărut pe scenă, la jocuri de 
antrenament, unde s-au comportat îm
bucurător.

— Ce s-a îhtîmplat în zilele de l'a- 
cru, la antrenamente? — l-am în
trebat pe antrenorul echipei, Ferenc 
Csanadi.

— S-a. muncit intens. De la început 
am alcătuit, lotul în. așa fel încît. să 
pulein lucr.a. cu- băieții, pe o perioadă 
îndelungată. Pînă. aGUin, compo.nenții 
lotului de juniori al Ung.ar.iei. par
ticipau de regulă la un singur turneu 
UEFA. De dată aceasta ne-am orientat 
ca, majoritatea totului să rămîhă îm
preună timp de un an și; jumătate. 
Acest lucru. înseamnă că’ mai mult de 
jumătate din echipă va putea participa 
la dbuă turnee, adică va fi prezentă 
și la turneu! de anul viitor. Am; schim
bat și metodele de antrenament. De 
gradul lor de eficacitate ne vom da 
seama mai tîrziu.

Tncă dej la. început, specialiștii au 
fixat un scop precis și. anume: ocu
parea. în clasamentul turneului, a- unui 
loc de la' 8 în sus. Cu' aceasta se1 va 

putea porni, mai departe. Astăzi acest 
lucru: nu este cfecît o dorință mo 
destă, totuși înseamnă' mai: mult decît 
rezultatele de pînă acum. Cunoaștem 
deci scopul și cunoaștem, de aseme
nea-, potențialul jucătorilor. I-am văzui 
la un antrenament în sala de gim
nastică,. unde executau cu mare sîr- 
guință exercițiile. Am constatai, cu, sa
tisfacție. că toți sînt conștiincioși; en
tuziaști, Mai de grabă executau1 de 
mai multe ori exercițiile, decît de mai 
puține ori; Unii, au rămas, cu plăcere, 
și, peste orele de program.

— Echipa se contureaz^ J
— Da. In momentul dt /ață în lot 

avem 17 jucători. Pînă la turneu acest 
număr va crește, deoarece contăm pe 
Lukics și pe Konrâd, Ei, vor întări 
în mod sigur formația orezentS. La 
meciurile antrenament echipa s-a omo
genizat oarecum și s-au stabilit prirf- 
cipalii candidați pe fiecare post. Por
tarii sînt Hajdu și Bus, fundașii 
Legjrâdi, Krivicz, Bânkuti și Kuchta. 
Mijlocașii în- momentul: de față sînt 
Itorvaih și Liebhabel, dhr aici contez 
și pe K-onrâd. în privința malhlătiii 
avem de unde alege. Pe aripa1 dreaptă 
pînă' acum au jucat doi; Scherzer și 
Solymosi, pe stingă de cele mai multe 
ori Ihâsz II, dar și Bordâcs, și Kar- 
sai. Pentru posturile de interi avem 
multi candidați : Kocsis, Zdldî, Gas
par, Vidăcs, Karsai;, Bordâcs

— Cum apreciați jocurile de an
trenament de pînă acum ?

— Aș vorbi numai de ultimele, cîflri 
am- bătut pe Honved Budapesta, cu 
4—3,. condUcînd cu. 2—0, apoi: cu 
4—1, cu Vasas am făcut meci nul — 
1 — 1, iar pe TTVE a-in învins-o eu 
6—0. După aceasta a venit declinul : 
3—31 eu Elore Budapesta, 1—4’ cu 
Szetesfehervâr. Apoi; am reuși*  să 
învingem cu 1—0 pe VSC Mislcolc 
și recent; lai Oberhausen^ echipa R;F. 
Germane- cu 2—1.

BELA VARGA 
redactor la „Nepsporl"

Budapesta

Campionatele de fotbal în țările europene
a. XVHLa),:: 
2te-11„ Afearie- 
2—li,, Spartak 

Sofia:—jLS.K.A) Cerveno' Znarne 1—I,. 
Marek—l.okomotiv Strfsa. 0>—1, Levski 
Sofia—Sliven I—0, Spartak Ptovdiv— 
Dunuv RUse 3;—li„ Botev Pîovdiv—Bo
tev Vnața OS—0. Clasament: Itotromotiv 
Sofin 26- Pi, ILoitomotîv Plovdiv, LevsRi 
și Berne- cite- 22: p.

UNtiA-Rî.V (etapa a IV-a) : Ujpest 
Etezsa,—Csepol 4--2;. Vasas-—Szeged 
4—0; Ferencvâros-—Gyor 2-—01, Tata- 

, bă-nya:—Salgotarjă-n 2—2, Dorog—Kom- 
■ te' li—0*  Pfcs—Ozd 1 —0, I-Ibnved'— 
M.T.K. 0—0.

CEHOSLOVACIA (etapa, a1 XVII-a): 
Dukla Fraga—ZSL Brno 0—0, Sparta 
■Fraga—Spada. Trnava. 1—0, Slovan 

.^■B'ratisla.va—SHovnaft Bratislava- 0>—0, 
;V.S.S. Kosice—Bohemians 2s—1, Ba- 
nik Oslraiva—Otrokovicff 8—0, Jednota 
Trencin -Sv. Teplice 3—0, Clasament: 
Sparta. 29: p(, Dukla; și Tatrati Presov 
cBe 20 p,. Sparta Trnava. ocupă locul 12.

IT.AI'J \ ('etapa, a X.WTLa) : Cagliari 
— Lazio 3'—O',. Câfaniai—Atacanta 
4—1.. Fiorentina—Milan 0—0» Inferna- 
zionale1—Balbgna 2—0, Juventus—To
rino- 1—-I,. Loggia—Lanenossi 1—0, 
Varese—Messina 1—0, Roma—Man
to v a 0 -0, 
Clasament :
1. Milan
2. Inter 
Juventus si.

SPANTA 
doba’—Murdiia 1—0, Elcfte-—Corruna 
1—0, Atletico- Madrid—Oviedo 5* —1, 
Real Madrid—Levante li—0‘. Abletino 
Bilbao-—Espanol 2»—1, Barcelona—Va
lencia 2—0, Palmas—Sevilla 4—1. 
Clasament : Real Madrid 43' p, Atleti
co, Madrid 431.p, Saragpsa 36 p, Valen
cia- 34' Py

AUSTRIA (etapa a. XIX.-a.) : Wiener 
NeustadiTT-VViener Sportklub 2—0, 
Wacker—Austria. 0—0, Schwechat— 
Rapid 2—0, Vienna—Kapfenberg 2—2,

Bl il'.i i.WA (etapa 
Spartak Pleven—Berne 
milt Solia—Slavia Sofia.

Genoa—Sampdoria 1—0

42
42

27 1.7 8 2 46:19
2.7 1.7 8 2 48:22 

Torino au cite 34. p. 
(etapa a XX-VIII-a.) : Cor-

Austin (Texas) 
inaugurat se- 

liber. Cîteva re- 
gr.eutate — Mat-

L.A.S.K.—Sturm Graz 2—1, W.A.C.— 
Grazer A.C. '2—1, Adhnra* —Wâcker 
Innsbruck 1—0. Clasatiienl:: Rapid 
28 p, Wiener. Soortklub 27 p, Austria 
25 p, Admira 28 p.

ANGLIA (etapa a XXXVI-a) : Leeds 
United'--Westham United' 2—1, Chel
sea-—Birmingham 3>—!,. Blackpool;— 
Pulliam 3—0, Manchester United:— 
Blackburne Rowers 5—0,. .Aston Villa-— 
Tottenham 1'—0; Arsenal—West Ham 
li—I. Clasament: Chelsea 53 p (din 
36 joeuri), Leerls 52 p (din 35 j;), 
Manchester United 51 p (din 36- j.)..
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ATLETISM. La 
atleții americani au 
zonuli atietie îib aer 
zultate înregistrate : 
son 20,65 m, la numai 3 cm de re
cordul lumii, deținut de Dalias Long; 
(Mtrtson a cîștigat și aruncarea dis
cului cw 5B,51 m); 120 yarzi garduri 
— Bob May 13,8 sec,-, 880 yarzi — 
Corneli 1:48,6; 1 milă — 
mien 4:04,31

TENIS. Manuel. Santana 
cîștigat proba de simplu 
turneului internațional de tenis de 
la Ciudad de Mexico, 
finală cu 6-3, 6-3, 4-6, 9-7 pe Kri
shnan (India). Proba de simplu femei 
a fost cîștîgată de Margaret Smith

Profil: Frank Wiegand

John Ca

(Spania) a 
din cadrul

învingîhd în

6-4, 6-2
Salfati

(Australia), învingătoare cu 
în întîlnirea cu Monique 
(Franța).

• Turneul internațional de 
nes a revenit maghiarului: 
învingător în finală' cu 6-2, 1-6; 6-4, 
10-8 în fața australianului Stubbs. 
Proba de simplu femei, a fost cîști- 
gată de jucătoarea1 Faiy Toyne>, care a. 
învins-o. în finală, cu 3-6, 8-6; 6-1 
compatrioata sa, Mc. Lenaughan.

la Can- 
Guiyas,

pe

VOLEI. Im R, S. Cehoslovacă: 
desfășoară două, turnee- de volei;. 
Bratislava și-au dat întilnire echipele 
masculine, iar la Ostrava echipele 
feminine. Cîteva» rezultate : la Bra
tislava: R. Di Germană — R. Pi Po
lonă 3-0 (15-11, 15-10, 15-5); R. D.

se 
La

De cîțwn. ani încoace; numele 
luii Frank Wiegand este mereui pre
zent în titlurile cronicilor de tra
tație nu numai în ziarele din R.D. 
Germană, ci și în cete din întreaga 
lume; iar performanțele' sale — de 
la. an la an mai. bune- — stau la 
loc de frunte în tabelul „primelor 
1(1 timpuri ale anului".

Ea 1.0: de la Roma — doar un 
loc 7 eu ștafeta de 4x200 nr a 
Germaniei. Doi ani mai tîrziu, la 
Leipzig, Frank urca, pe podiumul' 
învingătorilor campionatelor euro
pene, alături de partenerii săi din 
ștafeta R.D. Germane l-a 4x100 m 
mixt. în sjîrșit, de la Tokio, Wie
gand se întoarce acasă cu- nu- mai 
puțin de 3 medalii olimpice de ar
gint. Cea mai neașteptată a fost, 
desigur, cea' cucerită in proba- de 
400 ni liber,. în care Wiegand a 
cedat de justețe, pe ultimii 50 de 
metri, celebrului Don 
Printre învinșii săi 
cursă figurează însă cîteva nume 
sonore: Allan Wood, Rpy Saari,

Schollander. 
în această

lohn Nelson și Tsuyoshi Yama<- 
naka. EL a. anut apoi o. contribuție 
hotărîloare și la' premierea ștafe
telor Germaniei la 4x200 m liber 
și 4x100 ni liber, clasate pe locul 
seaund. la 1:0-, cu timpuri mult 
superioare- recordurilor europene.

Frank Wiegand (1,83 m și 75. kg), 
născut ia 15- martie 1943 îru oră
șelul AUnaberg, reprezintă culorile 
clubului S.C. Vorwărts din Ros
tock. El practică înotul de la vârsta, 
de 6 ani, iar la. 10 ani a. cucerit 
prima sa victorie intr-un- concurs 
național de școlari. Seriozitatea și 
punctualitatea deosebită la antre
namente (el se pregătește zilnic 
cite 3 ore, timp în care: parcurge 
peste 10-000 metri), ca și viața sa 
sportivă exemplară an stai la baza 
numeroaselor sale succese, în ul
timii 5- ani, el a diștigat de 14 ori 
titlul de campion al R.D. Germane 
în probele de 100 m, 200 m, și 
400 m- liber,, iar cele mai bune per
formante au ajuns în momentul de 

. jață la : 55,0—100 m, 2:00,3—200 m

și 4:14,9 (record european)'. — 
409. ni liber. Antrenorul său Otto 
Kutz ne-a declarat recent că Frank 
este capabil să coboare în acest an 
recordul continentului sub 4:14,0 
sec, iar pentru 1966 — anul cam
pionatelor europene — este posibil 
să atace chiar recordul mondial 
(4:12',9) deținut de faimosul Don 
Schollander. (a. v.)l

Germană — R. S. Cehoslovacă (B) 
3-0 (15-7, 15-10, 15-8); R. S. Ceho
slovacă (A) — R. P. Polonă 3-1' (TT-Î5, 
15-5, 15-2, 15-0); la Ostrava: Slavia- 
Sofia — R. D. Germană 3-1 (16-14, 
10-115; 15-1,2, 15-fl,); R. S. Ce‘ 'slovacă 
— R. D; Germană 3-1 (ÎW9, 15-8,
12-15, L5-3); Slavia Sofia — Selec
ționata Ostrava 3-1 (15-9; 12-15,
15-5, l.T-7).

BOX. Intr-un meci disputat la Sa
vannah, Ray Sugar Robinson, fost 
eampion mondial la categoria mijlo
cie, în, vitotla de- 44 de ani, I-a în
vins- prin k.o; în repriza I; pe Earl 
Basting,

NATAȚIE. Cîteva rezultate Înre
gistrate în cadrul campionatelor de 
natație ale S.U.A. în bazin acoperit: 
109 yarzi liber: Steve Clark 45,6 
(bazinul măsoară 25 yarzi); 200 yarzi 
mixt: Roy Saari 1:56,2; 100 yarzi
spate : Thompson M'ann 52,5; 100
yarzi fluture : Luis Nîcolao 50)9; 500 
yarzi- liber: Car-r. Robie 4:44,1.

SCHI; Jean Claude Killy a cîștigat 
proba de slalom uriaș din cadrul con
cursului de schi desfășurat în stațiu
nea americană Crystal Mountain, cu 
timpul de 2:45,8. La feminin a ter
minat învingătoare Nancy Greene 
(Canada) cu 2:06,36.

FOTBAL. Selecționata U.R.S.S. și-a 
continuat pregătirile în vederea 
campionatului mondial, jucînd la 
Modena cu echipa locală care ac
tivează- în categoria B. Fotbaliștii so
vietici au învins cu 4-1, prin golurile 
înscrise de Husainov (2) și Kazanov 
(2).

SAFE După 11 runde, în turneul de 
șah, de la Sarajevo conduce Suetin 
(.U.R.S.S.). cu 8 p, urmat de Matulo- 
vici (Iugoslavia) și Forintos (R.P.U.) 
cu cite V/2 p fiecare.

SCRIMĂ. — Triunghiularul univer
sitar de scrimă desfășurat la Aachen 
a revenit echipei R. P. Polone, ur
mată de R. F. Germană și Franța. 
Studenții polonezi au cîștigat toate 
probele masculine tar Franța proba 
de floretă femei.
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