
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, COMUNICAT

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă

In zilele de 14 și 15 aprilie a.c. a avut loc 
ședința plenară a C.C. al P.M.R., la care au 
participat membrii și membrii supleant! ai 
Comitetului Centrai, primii secretari ai comi
tetelor regionale de partid, șefii secțiilor Comi
tetului Central, membrii Comisiei centrale de 
revizie și ai Comisiei controlului de partid, 
miniștri. Plenara a avut următoarea ordine 
de zi:

1. Convocarea celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romin.

2. Măsuri de stimulare a producției agricole*
3. Rezultatele obținute în creșterea electivu

lui compoziția partidului, în selecționarea^ 
pregătirea și promovarea cadrelor; concluziile; 
desprinse din desfășurarea alegerilor de partid*

4. Informare cu privire la desfășurarea ale
gerilor de deputați în Marea Adunare Națio
nală și în sfaturile populare.

In urma dezbaterilor, plenara Comitetului! 
Central al Partidului Muncitoresc Romin ai 
adoptat hotărîri corespunzătoare care vor fii 
publicate.
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„A fost unul dintre cele mai frumoase meciuri pe care 
le-am arbitrat" — a declarat portughezul Guerra

Karlsruhe prin teici — de la friffitsul nostru special NIBCEA COSTE!
Pe stadionul central din Karls

ruhe s-a desfășurat joi meciul i- 
naugurai al grupei a V-a dintre 
echipa țării noastre și cea a Un
gariei. Deși peste zi a plouat, iar 
în timpul jocului a burnițat, sta
rea terenului — gazonat — a 
fost bună. Iluminația excelentă 
a șters aproape impresia că se 

.’"joacă în nocturnă. In ceea ce 
privește controlul bafonitfttt. mai 
ales de către cei doi portari, a 
fost dificil. La prima vedere, 
scorul arCTca care s-a terminat 
partida ar putea da impresia că 
cete două echipe s-au aparat 
excesiv. Ei bine, nu a fost așa t 
De-a lungul celor 80 de minute 
de joc mingea a zburdat cînd 
spre ® poartă, cînd spre alta, 
cu acțiuni .șnur* de parcă se 
juca™ handbal. Este foarte a- 
devărat că au fost și perioade

cînd presiunea creștea în cite 
o parte (adversarii în primele 
20 de minute), dar în general, 
s-a luptat pentru victorie. Dacă 
nu s-a marcat nici un got. me
ritul aparține desigur liniilor de 
fund, dar este șt urmarea impre
ciziei cu care s-atras la poartă, 
pentru că ocazii au avut și unii 
și alții.

Ungaria a aliniat o echipă cu 
gabarit înalt în toate liniile: ju
cători bine tăcuți, cu un bun ni
vel tehnic, cu o pregătire înde
lungată din care nu a lipsit nici 
.Turneu! de la Viareggio*. Cele 
două extreme — Szofce șt Bo*- 
dacs au dovedit o mare viteză 
și mai ales un plasament excep
țional. înaintarea a legat în ge
nerat bine jocul punînd deseori 
în pericol poarta noastră. Mat a-

Ies tn prima repriză ungurii au 
acționat de preferință pe con
traatacuri fulgerătoare, construi
te prin deschideri lungi, peste 
linia de centru, dar jocul bun al 
apărătorilor noștri, btne dirijați 
de Sătmăreanu a constituit un. 
baraj viguros, greu de trecut. Ce 
le-a lipsit adversarilor noștri ? 
Ne-au fost inferiori in ce priveș
te pregătirea fizică, la combati
vitate și — am putea spune — 
în organizarea jocului pe »■ 
locuri.

Vorbind despre băieții noștri, 
trebuie subliniate, în primul rînd,

(Continuare în pag. a S-a)

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin, întrunit în ședința plenară din 14__151’

aprilie a-c., hotărăște : >
Convocarea la data de 19 iulie 1965 a celui de-al IV-lea Congres al Partidului Mun-r 

citoresc Romîn, cu următoarea ordine de zi : |
1. Raportul Comitetului Central ol Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la activitatea^ 

partidului în perioada dintre Congresul al lll-lea și Congresul al IV-lea al partidului. Raportor* 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

2. Raportul Comisiei centrale de revizie. Raportor tovarășul Constantin Pîrvulescu.
3. Raportul asupra Directivelor Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Romin- 

privind planul de dezvoltare a economiei naționale pe periooda 1966—1970. Raportor 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

4. Raportul asupra Directivelor Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Romîn; 
privind planul de 10 ani pentru dezvoltarea energeticii Raportor tovarășul Cbivu Stoica.

5. Raportul cu privire ia modificările aduse Statutului Partidului Muncitoresc Romîn. 
Raportor tovarășul Gheorghe Apostol.

6. Alegerea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Comisiei centrale- 
de revizie.

In vederea alegerii de delegați pentru Congres se stabilesc următoarele norme de 
reprezentare : un delegat cu drept de _ vot deliberativ la 900 membri de partid și un delegat; 
cu drept de vot consultativ la 900 candidați de partid, luîndu-se ca bază efectivul partidului* 
la 1 aprilie 1965.

Delegații pentru Congres vor fi aleși fa conferințele regionale de partid, care vor avea> 
loc în cursul lunii iunie 1965.

în zilele de 23, 24 și 25 aprilie Primele două zile ale „mondialelor"

Concursul atletic de primăvară

Timpul rece dm aceste zile 
-pune un semn de întrebare asu

pra rezultatelor ce vor ti înregis
trate în cele două zile de între
ceri ale concursului republican de 
primăvară. In ciuda acestor difi
cultăți evidente, din discuțiile pe 
care le-am avut cu o serie 
de participant!, eti antrenorii lor, 
a reieșit dorința unanimă de a 
se depune toate, eforturile pentru 
comportări cit mai. bune, pentru 
a se obține rezultate pe măsura 
pregătirilor efectuate,.

Capul de afiș al întrecerilor 
de pe stadionul „23 August* 11 
constituie desigur participarea 
campioanei olimpice la arunca 
rea suliței MIHAELA PENEȘ. 
„M-am presat it în acest an mai

al juniorilor
mult și mai bine ca niciodată. 
spunea Mihaela. Succesul de la 
Tokio reprezintă o obltgafie deo
sebită căreia trebuie să-i fac 
față. La primele antrenamente 
in aer liber, fără să fi for lat. 
am reușit să arunc sulița peste 
50 de metri. Vreau ca simbătă 
să obțin un rezultat cit mai bun*. 

Rezultate bune și-au propus 
să obțină și jalți juniori: Gft. 
Cost ache (cipcan). losif Naghi 
(disc). Gheorghe Luchian (greu
tate), Niculina Balea (înălți
me), Viorei Suciu (garduri) etc.

Concursurile încep astăzi Ea 
ora 9;0O și continuă de la ora 
14,30. Duminică întrecerile, au 
loc de la ora 8,0d.

Maestra emerită a spartului Mihaela Peneș

Un adevărat campionat european
de lupte la București

Vor fi prezenți sportivi din 14 țări, 
medaliați olimpici și mondiali

Aspect dmtr-o întrecere de. lupte libere

Peste cîteva zile, 
pe saltelele din sala 
Floreasca se vor 
întrece cei mai 
buni luptători de 
greco-romane și li
bere din Europa. 
Spectatorii bucu- 
reșteni vor urmări 
evoluția unora din
tre» cei mai buni 
sportivi din Anglia, 
R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, 
Elveția, Finlanda, 
R. D. Germană, 
R. F. Germană, 
Grecia, R. S. F. Iu
goslavia, R. P. Po
lonă, R. S. S.

Ucraineană, Turcia, 
R. P. Ungară și
R. P. Romînă. După cum se 
vede, vor fi prezenți la Bucu
rești luptători din toate țările 
cu renume mondial în acest 
sport. Printre cei care își vor 
măsura forțele se vor afla Mar
ti novic (R. S. F. Iugoslavia) de
ținătorul medaliei de bronz la 
j.O. de la Tokio, fostul cam
pion mondial Horvat (R. S. F. 
Iugoslavia), Kerezov (R. P. 
Bulgaria) — medalie de argint 
la J.O., Kasabov (R. P. Bulga
ria) campion balcanic, campio
nul Elveției Hofman, Kiel (R. F. 
Germană) al treilea clasat la 
J O., Ahmedov (R. P. Bulgaria)

campion mondial, Albert și 
Mc Namara campioni ai An
gliei, Besergil (Turcia), Savas 
(Grecia), Stanghe (R.F.G.) și 
alții.

Meciurile se vor desfășura 
în sala Floreasca după urmă
torul program : vineri 23 apri
lie de la ora 17, srmhătă 24 a- 
prilie de la orele 11 și 17, du
minică 25 aprilie de la ora 18.

Biletele se găsesc la casele 
din str. Ion Vidn și Pronosport 
calea Victoriei nr. 2 și la difu- 
zorii voluntari din asociațiile 
sportive.

• DINAMO A ClSTlGAT COM
PETIȚIA RUGBIȘTILOR 
JUNIORI

Joi s-a disputat finala „Cupei 
pina-mo" rezervată rugbiștilor ju
niori. După o partidă foarte echi
librată, care a necesitat de altfel 
și prelungiri, scorul în partida fi
nală, dintre Dinamo și Progresul, 
a rămas egal : 6—6. Tragerea la 
sorți a favorizat echipa Dinamo.

» „CUPA FEDERAȚIEI" ÎNCHE
IE SEZONUL DE SCHI

Pîrtiile Bucegilor găzduiesc azi 
și mîlne concursul dotat cu „Cupa 
federației" prin care se încheie 
activitatea oficială a sezonului.

A CICLIȘTII ROMÎNI CONCU
REAZĂ ÎN R. S. CEHO
SLOVACA

rea următorii sportivi: C. Dumi
trescu, Gabriel Moiceanu, Wal
ter Ziegler, ion Ardeleanu, Ion 
Stoica, Ludovic Zanoni, Gh. Mol- 
doveanu, Ion Braharu și Francisc 
Gera. Sportivii noștri vor concura 
la „Cursa de 4 zile” (13— 21 apri
lie).

• Duminică dimineață se va 
desfășura pe șoseaua Olteniței

• TURNEU DE CALIFICARE 
PENTRU SERIA B A CAM
PIONATULUI MONDIAL DE 
HOCHEI PE GHEATA, LA 
BUCUREȘTI

Conform unei hotărîri adoptate 
la congresul Ligii Internaționale

Actualitatea sportivă
(start km 13) faza pe Capitală a 
campionatului republican de con- 
tra-timp perechi.

de tenis de masă
Corespondentă de la trimisul nostru special C. Comarnisclii

LJUBLJANA 16 (prin tele
fon). Intr-un cadru festiv, în 
mijlocul unui public entuziast, 
a fost inaugurată joi cea de a 
28-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă. 
Din cele 48 de țări înscrise, sini 
prezente numai 44, Argentina, 
Brazilia, Izrael și Peru renun- 
țînd în ultimul moment să mai 
participe. Concurează 44 de e- 
chipe masculine, împărțite în 
1-2 serii, și 31 feminine, reparti
zate în 8 serii.

întrecerile probelor pe echi
pe ale primei zile s-au încheiat 
cu rezultate scontate. Repre
zentativa noastră, de băieți a 
cîștigat cele trei partide în fata 
Libanului, Greciei și Siriei, cu 
același scor : 5—0 și a ocupat 
locul I în seria a 9-a, calificîn- 
du-se în grupa A semifinală, a-

lături de echipele R. P. Chine
ze, R. D. Germane, Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei și U.R.S.S. în 
prima partidă, echipa noastră 
a întîlnit formația Libanului: 
Negulescu — Baffit 2—0 (10,
5) , Giurgiucă — Matossian 2—0 
(2, 7), Cobîrzan — Barsumian 
2—0 (10, &), Giurgiucă — Baf
fit 2—0 (3, 10), Negulescu — 
Barsumian 2—0 (12, 6). In me
ciul ctî echipa Greciei au fost 
consemnate rezultatele: Giur- 
giucă — Atimaritis 2—0 (9,10), 
Reti — Mandilas 2—0 (10, 15), 
Negulescu — Diakakis 2—0 (11,
6) , Giurgiucă — Mandilas 2—tt 
(13, 13), Negulescu — Atimari
tis 2—0 (II, 5). In ultima par
tidă de joi formația noastră 
masculină a întrecut echipa In-

(Continuare in pag. a 3-a) 1

Tradiționalul derbi al campionatului feminin 
de baschet: meciul Știința-Rapid

zai la amiază a plecat în R. S. 
Cehoslovacă lotul de cicliști ro- 
fnîtti care se pregătește pentru 
„Cursa Păcii”. Au făcut deplasa-

• BOXERI ROMÎNI 
PESTE HOTARE

La turneul internațional de box 
din R. P. Bulgaria participă și 
patru boxeri romîni. Constantin 
Tobă, Petre Covaliov, Gheorghe 
Manea și Traian Nicolae.

de Hochei pe gheață, desfășurat 
la Tampere, echipele de hochei 
ale Romîniei, Franței și Italiei vor 
susține un turneu de calificare 
pentru desemnarea unei echipe 
participante la seria B a viitoru
lui campionat mondial (Ljubljana, 
1966).

Turneul de calificare se va des
fășura Ia București, pe patinoarul 
artificial „23 August % în organi

zarea federației noastre. Datele 
propuse : 8—12 decembrie 1965.

• SELECȚIONATELE DE BAS
CHET ALE ROMÎNIEI PARTI
CIPA LA TURNEUL DE LA 
LEIPZIG

Ieri dimineață au plecat la Leip
zig selecționatele A si H tfț bas
chet masculin ale țării noastre. 
Sportivii romîni Vor participa la 
un turneu internațional alături de 
reprezentativele A șl B ale H. D. 
Germane ȘJ echipele Suediei și 
F.S.G.T. Franța.

® „CUPA PRIMĂVERII"
LA CĂLĂRIE

Duminică, pe baza hipică din 
cal. Plevnei — de la ora 10 — se 
vor desfășura întrecerile competi
ției inaugurale a sezonului de că
lărie în aer liber.

Mult așteptatul 
derbi al campione 
tului republican fe
minin se va dispu
ta mîine dimineață 
în sala Floreasca 
între echipele b.ucu- 
restene Știința și Ra
pid, actuala și fosta 
campioană a țării. 
Ca și în anii treeuți, 
întîlnirea prezintă o 
importanță deosebi
tă în lupta ce șe 
pentru cueerirea tit
lului. învinse în. 
partida din turul 
campionatului, rapi- 
distele vor lupta de
sigur să se revan
șeze și să-și consoli
deze primul loc pe 
care îl dețin în pre
zent. La riadul lor, 
reprezentanțele stu
dentelor din Capi
tal ă se vor strădui 
din toate puterile»să 
obțină victoria oare 
le este absolut ne
cesară pentru a-și 
menține șansele îna
intea turneului fir 
nai. Prin caracterul 
decisiv al rezulta
tului acestui joc și 
prin faptul că în 
ambele formații e- 
voîuea-ză baschetba
liste fruntașe (Cor
nelia Gheorghe. Ana 
Haralambie, Sanda 
Dumitrescu- Ia Ști
ința, Anea Racovi- 
ță. Elena Ivanovici, 
Maria Eckert îa Ra
pid). întrecerea se 
anunța foarte inte
resantă.

O fază din pasionantul derbi Știința — Rapid 
(meciul din tur): Ana Haralambie și-a de

pășit adversarele și pătrunde spre coș

Foto i T. Roibu



SPAItTACHIADH DE VA«A
*w £)5 -

5 Si? -

s ntHiMuM

9 m

ATLETISM Sfaturi practice pentru amenajarea

c )

n — I -

- - -

. - - A mt—- o m

1 ..... .
12*12.

? gm

Jem A26IL A . 
AMesrecATA 

CU Nisip

CONCURSURI... de terenuri sportive simple
REZULTATE

ri TIMIȘOARA. Faza orășenească 
a competiției pe echipe „Cupa Bana
tul". Senioare: 100 m: Cr. Mesaroș 
12,6; Junioare: 100 m: S. Hășmășan 
(născut 1952) 13,8; 400 m: F. Negru 
65,0; disc: S. Moțiu 40,18; Seniori : 
100 m: C. Grangure 11,3; 400 m: 
Grangure 52,5; 800 m: I. Mesaroș 
2:01,5; disc: M. Plev 44,67; prăjină: 
G. Ahrend 3,90; Juniori: 100 m: E. 
Tobias 11,5; 800 m: M. Mătăsăreanu 
2:03,0; suliță: K. Kiibner 53,54; ciocan: 
(6 kg): L. Pîrvu 56,74 — rec. regional; 
ciocan (7,257 kg): L. Pîrvu 47,70 — 
rec. regional. (Em. Grozescu-corespon- 
dent).

• MEDIAȘ. Peste 80 de atleți de 
Ia SSE și CSO Mediaș și CSM Sibiu 
au luat parte la primul concurs în 
aer liber. Fete: 60 m: G. Cerbu (S) 
8,5; lungime: U. Popescu (M) 5,11; 
greutate (3 kg): E. Girscht (M) 10,78; 
Băieți: 80 m: O. Homner (M) 9,9; 
100 m: II Keul (M) 11,3; 300 m: 
R. Bițu (S) 43,0; lungime: G. Seibri- 
ger (M) 6,31; ciocan (7,257 kg): Fr. 
Schneider (M) 50,74. (Z. Rîșnoveanu- 
corespondent).

• CRAIOVA. Concursul de primă
vară pentru juniori a reunit peste 60 
de concurenți. Cu aoest prilej St el ian 
Giubelan (1949) a stabilit un nou rec. 
regional la suliță cu 58,62 m. Fete:

Bonei 1,40 m; lungime : 
5,00; Băieți: lungime: T. 
6,23; disc: L. Boboc
legătură cu stadionul ora- 
rezolvate o serie de ches- 

înălțime: V. 
M. Stoichită 
Dumitrescu 
42,35 m. In 
șului trebuie 
tiuni. Accesul atleților la antrenamente 
se face doar cu multe greutăți iar a- 
menajarea 
lasă foarte 
are despre 
nulescu de 
pondenti.

• RM. VILCEA. Pe stadionul 1 Mai 
n avut loc concursul de primăvară al 
juniorilor. Cel mai bun rezultat a fost 
înregistrat la lungime de Vasile Sprîn- 
cenatu cu 6,35 m. (I. Rusu-corespon- 
dent).

și utilarea bazei sportive 
mult de dorit. Ce părere 
această situație tov. I. Di- 
la I.G.O.? (C. Bobei-cores-

SISTEMUL DE SELECȚIE
la

Campiun a tul republican 
și campionatul de calificare
Cele mai bune echipe de polo ale 

țării încep peste două săptămîni întrece
rea pentru cucerirea titlului de campioa
nă. Spre deosebire de anul trecut, edi
ția 1965 a campionatului republican se 
va desfășura după sistemul clasic, tur- 
retur, cu participarea a 10 formații: 
Dinamo București, Steaua, Rapid Bucu
rești, Știința Cluj, Voința Cluj, C.S.M. 
Cluj, Industria linii Timișoara, Crișul 
Oradea. Mureșul Tg. Mureș și I. C. 
.Arad. Turul campionatului se va dispu
ta, săptămînal, între 2 mai și 27 iu
nie, iar returul între 18 iulie și 12 sep
tembrie.

Pentru a asigura o bună desfășurare 
meciurilor și o ținută corespunzătoare 
jucătorilor, regulamentul întocmit de 
r.R. Natație precizează, printre altele: 
partidele se vor disputa duminica, după 
ora 11 ; jucătorii trebuie să poarte slip 
țb prețectie pește 58K aibă chilot 
de baie de aceeași culoare pentru toatiț,, 
echipa; bonetele vor fi roșii pentru por
tari, albe pentru o formație și albastre 
pentru cealaltă, toate purtînd numere 
de dimensiuni regulamentare.

Echipele participante la campionatul 
de calificare (Știința București, Rapid, 
Oradea, Olimpia Baia Mare, Progre
sul București șl Constructorul Lugoj) Își 
vor disputa turui competiției între 6 iu
nie -și 4 iulie, iar returul 1—29 au
gust).

I

Acum, la începutul sezonului sportiv 
în aer liber, este timpul cel mai po
trivit pentru amenajarea terenurilor 
sportive simple. In dorința de a veni 
în ajutorul consiliilor asociațiilor spor
tive, al conducerii școlilor și al altora 
care vor să-și amenajeze cu posibili
tăți materiale minime și prin muncă 
patriotică a tinerilor unele terenuri 
simple, publicăm unele amănunte teh
nice sumare și schița respectivă.

Vom începe cu TERENUL DE 
VOLEI a cărui amenajare cere un vo
lum mic de muncă și o suprafață re
dusă. Terenul de joc pentru volei se 
poate amenaja în curțile școlilor, ale 
întreprinderilor și instituțiilor sau ori
unde dispunem în acest scop de un 
loc viran avînd dimensiunile minime 
de 22—13 m. In vederea reducerii vo
lumului de muncă se recomandă ca 
locul ales să fie un teren cît mai plat, 
fără denivelări mari, fără bolovani, 
arbori sau rădăcini și pe cit posibil 
să n-aibă umezeală. Suprafața terenu-

® PATINAJ PREZENTUL Șl VIITORUL
S-a încheiat sezonul competițional de 

patinaj artistic 1964—1965, în care mulțl 
sportivi au marcat sensibile progrese.

Marea majoritate a patinatorilor frun
tași sînt fete și băieți între 10 și 15 ani, 
fără să mai vorbim de Beatrice Huștiu, 
Adina caimacan și altele, care nu au nici 
10 ani. practlcînd patinajul artistic de 
cîtiva ani, micii concurenți au și ajuns 
la' o... maturitate sportivă care trebuie 
luată în considerație. Șl trebuie luată în 
seamă mal ales de federația de specia
litate care, să recunoaștem, pînă acum 
nu a privit patinajul ca pe un sport cu 
perspective pentru noi în arena interna
țională. în rîndurile de față vom aborda 
cîteva din problemele care ni se par de
osebit de importante pentru formarea 
itorilor performeri.

vi-

In ultimii trei ani au funcționat 
București, Cluj șl Brașov o serie de cen
tre de inițiere pe care le-au frecventat 
nenumărați copii. Numai în Capitală au 
urmat astfel de cursuri peste 1 500 de 
fete șl băieți. Mulțl dintre aceștia s-au 
dovedit dotați cu calități, au fost sîrgu- 
incioși și au învățat rapid caligrafia exer- 
cițiilor pe gheață. Dar cîți dintre acești 
copii talentați au parcurs un drum as
cendent ? Răspunsul : puțini, prea puțini. 
Una din explicații e și' sistemul defec
tuos de selecție și pregătire. Să concre
tizăm. Copiii 
cursurile de 
mai puternic 
marcau prin 
eări, erau lăsațl In... voia soartei. Din 
actualul sezon, însă, a luat minți, sub 
auspiciile clubului sportiv Constructorul, 
o școală de patinaj la care, conform re
gulamentului de funcționare, urmau să 
fie admiși, pe bază de examen (con
cursuri de verificare), copii pînă la 9 ani. 
Ulterior, insă, au fost primiți copii plnă 
la 14 ani, apoi alții, și de fiecare dată 
pregătirile au fost reluate de la capăt. 
De asemenea, cei doi instructori, Corina 
Sima și Levente Nanași, au fost insufi- 
cienți pentru marele număr de „ucenici", 
mieii patinatori neputind progresa ast
fel pe măsura posibilităților lor. Școala 
s-a terminat de curind, iar celor mai me
rituoși elevi li s-a spus că de acum pot 
să se înscrie la orice club. Toate bune,' 
I>UP»U niri Jin club nu mai poate 
asigilFă ' noiîoF’membri al secțiilor res
pective asistență tehnică, întrucît au deja Colaborarea dintre antrenori șl ins- 
numeroșl sportivi, de toate “categoriile; tructorl cu părinții copiilor are un rol 
cărora nu le pot erea condițiile nece
sare de antrenament. Ce se va înttmpla 
cu elementele depistate în sezonul ac
tual ? Se vor pierde, ca șl copiii remar
cați în anii trecuți ? Răspunsul este sim
plu : DA, în cazul că se va merge în 
continuare pe aceeași linie defectuoasă.
NU; dacă F.R.H.P. va transform*, jje mame; la indicația antrenorului, își su

care absolveau pînă acum 
inițiere din București (cel 
centru din țară) șl se re

ținută și siguranță în mlș- 

lui de joc poate să rămînă cea natu
rală, adică așa cum se găsește ea, a- 
coperită cu iarbă. Terenurile de volei 
pot fi acoperite cu zgură, cu gazon 
(semănat sau transplantate brazde de 
iarbă), sau din pămînt bătătorit.

Cel mai simplu de amenajat este, 
bineînțeles,^ terenul cu suprafață natu
rală sau cel cu pămînt bătătorit. Te
renul cu suprafață bătătorită se reali
zează în felul următor: după nive
lare se sapă suprafața terenului de 
joc la o adîncime de 5—6 cm apoi 
se bate cu maiul sau tăvălugim pă- 
mîntul răscolit dacă dispunem de un 
tăvălug. Pentru a avea un teren de 
joc cu o suprafață netedă este bine 
ca săpătura să fie acoperită cu un 
strat de cîtiva centimetri de argilă a- 
mestecată cu nisip 
gim bine.

Iată, în schița de 
buie să fie echipat 
și care sint dimensiunile lui regula
mentare.

pe care o tăvălu-

mai sus, cum tre- 
un teren de volei

foștii patinatori 
în instructori, 

de selecție
(și 

și-i
Și

sint des- 
va folosi 
de pregă-

mai ridicat — figuri 
sărituri, piruete etc. 
pregătire trebuie să 
an și jumătate.

toți 
tui) 
în acțiunea , , ,. _
tire a elementelor de perspectivă. Ținînd 
seama de posibilitățile existente, conside
răm că se poate aplica — sub directa îndru
mare a f.R.H.p. — sistemul piramidă de 
selecționare și pregătire, împărțit în pa
tru etape, după cum urmează :

1. Acțiunea de inițiere, moment hotă- 
rîtor pentru depistarea de noi talente,- 
trebuie să continue cu aceeași intensi
tate. Centrele respective să fie conduse 
de instructori capabili să-i învețe corect 
pe copii în 2—3 luni, alunecarea pe 
gheață, să posede siguranța mersului pe 
patine. Vîrsta de 6 ani este cea mai in
dicată pentru începerea practicării pa* 
tinajului artistic.

2. Din baza largă de practicanți se *16* 
lecționează cei mai dotați copii. Aceștia 
sînt dați în grija unor instructori cu o 
calificare mai înaltă, întrucît în etapa a 
doua, cu o durată de circa 3 luni, micii 
sportivi deprind elementele de bază ale 
patinajului.

3. După mai multe concursuri de ve
rificare, copiii evidențiați vor fi pre- 
luați de antrenori calificați care îi în
vață — la un grad 
de școală, diferite 
Această treaptă de 
dureze un an — un

4. în sfîrșit, cei mai buni patinatori vor 
fi apoi îndrumați către secțiile de per
formanță, unde să continue antrenamen
tele în mod

După cum 
junge astfel 
în prezent, 
manță activează laolaltă sportivi avan
sați și începători. Facem o propunere : 
n-ar fi bine ca unul sau mai multe clu
buri bucureștene să grupeze patinatorii 
fruntași care să se pregătească metodic^ 
cu antrenorii cei mai pricepuți, în vede
rea concursurilor internaționale, iar al
tele să patroneze școala de patinaj — re
zervorul care să alimenteze secțiile de 
performanță ? Aplicînd o asemenea for
mă se va da nu numai un caracter cen
tralizat sistemului de selecție și de pre
gătire, dar se va putea folosi mal judi
cios forța cadrelor tehnice de care du
cem încă lipsă.

sistematic.
se vede, în cluburi pot a- 
vîrfurlle sportive, șl nu ca 
cînd în secțiile de perfor-

CADRELE TEHNICE Șl PĂRINȚII

Insemnat In procesul de instruire. In 
afară de regimul de viață șl educație 
asupra căruia trebuie să vegheze, pă
rinții mai pot ajuta cadrele tehnice chiar 
în buna desfășurare a antrenamentelor. 
Din cauza insuficientului număr de ins
tructori, nu rareori am văzut cum unele

Joi a avut loc pe terenul Olim
pia din Orașul Gheorghe Gheorghiu 
Dej, în prezența unui mare nu
măr de spectatori, deschiderea fes
tivă a întrecerilor Spartachiadei de 
vară a tineretului. Cu acest pri
lej s-au disputat jocuri de volei în-

In etapa (lc inline, jocul îcminin 
Știința Timișoara-știința București

Campionatele republicane de 
handbal programează mîine cea 
de a treia etapă a returului, în 
cadrul căreia se vor desfășura 
cîteva jocuri interesante.

Iată programul : MASCULIN, 
seria I 
Tg. Mureș ;
Voința Sighișoara ; 
șoara—Știința 
București—Dinamo 
mo Bacău—Știința 
a II-a: Rafinăria 
oiucuil Orașul Gh. 
Știința

programul : îvrAoc-uijirt, 
Steaua București—Știința 

Tractorul Brașov— 
Știința Timi- 

Galați; Dinamo 
Brașov; Ditna- 

Petroșeni ;• seria 
Teleajen—Cau- 
Gheorghiu-Dej ; 

Cluj—Știința București ;

Fază din meciul Știința București — C.S. Mureșul Tg. 'Mureș, disputat in 
toamnă la București

Foto : I. Bageac

praveghează copiii în executarea dife
ritelor desene. Ceea ce nu e rău. Din 
păcate, însă, în această colaborare au 
apărut, la București, o serie de aspecte 
nesănătoase. Astfel, la un moment dat, 
părinții unor copii care au obținut o 
anumită categorie de clasificare sau au 
cîștigat diverse concursuri, au început 
să se erijeze in... antrenori, creîndu-se 
astfel paralelism în pregătirea sportivu
lui. consecința : derutarea copilului in 
pregătire (iar de aci regres) șl destrăma
rea autorității antrenorului. Și încă ceva. 
Cînd unii sportivi fruntași,au o evoluție 
slabă sau primesc sancțiuni pentru In
disciplină, sînt părinți care se supără pe 
antrenori, acuză arbitrii și chiar... ziariș
tii, îi găsesc pe toți vlnovați, numai pe 
copiii lor nu. Asemenea practici sînt ex
trem de dăunătoare în procesul de creș
tere a viitoarelor cadre. Pe de altă parte, 
nu e mai puțin adevărat că neînțelege
rile dintre părinți și antrenori s-au iscat 
și pentru că unele cadre tehnice 
(V. Neagu, N. Roneea, B. Horosz etc.) 
se ocupă, din motive subiective, mai 
mult de unii sportivi, iar pe alții îi ne
glijează. Această problemă se cuvine să 
fie analizată serios de federația de spe
cialitate, luîndu-se măsurile corespunză
toare. Iar părinții... să lase cadrele teh
nice să-și facă meseria.

REGULAMENTELE CAMPIONATELOR 
— O FRÎNA!

se întreacă numai 
seniori ? In afară 
de selecție șl pre- 
camplonatelor fri-

Deși există un număr apreciabil de fete 
și băieți care au Îndrăgit patinajul ar
tistic, totuși in campionatele republicane 
își dispută întîietatea doar dțiva 'seniori 
șl juniori, cum s-a ajuns la situația ca 
în finala pe țară să 
două senioare și trei 
de sistemul defectuos 
gătire, regulamentele 
nează, pur șl simplu, afluența de con- 
curențl. Să exemplificăm. Actualul regu
lament prevede că pot promova la se
niori- numai cîștigătorii probelor de ju
niori, Iar la probele de juniori se cali
fică Învingătorii din categoria imediat 
inferioară ‘Ș.n.m.d., cu toate că în aceste 
categorii se află sportivi de forțe sensi
bil egale chiar cu seniorii. Ded, ele
mente dotate sînt nevoite să stea timp 
îndelungat în categorii inferioare, bătînd 
astfel pasul pe loc. De ce oare ? In alte 
țări; cu tradiție în patinajul artistic, se 
califică la proba seniorilor primii trei- 
patru ooncurenți de la juniori sau toți 
patinatorii care, indiferent de virată și 
clasament, au atins un anumit nivel va
loric. Procedîndu-se la fel în viitoarele 
campionate, nu vom avea decît de cîș- 
tlgat. In primul rînd se mărește numă
rul particlpanților la competițiile majore, 
apoi sportivii sînt supuși unor examene 
mai grele, deoarece au de executat fi
guri cu un grad mare de dificultate si, 

tre echipele asociațiilor Cauciucul, 
Utilajul, Victoria și Făclia. Des
chideri festive ale Spartachiadei 
de vară au mai avut loc în aso--<, 
ciațiile Stejarul și Făclia din lo
calitate.

GH. GRUNZU — coresp.

Rapid București—Tehnometal Ti 
mișoara ; Voința Sibiu—C.S.M. Re 
șița; Recolta Hălchiu—C.S.M.S. Iași 
FEMININ, seria I: Tractorul Bra 
șov—Știința Cluj; Știința Timișoar; 
—Știința București; Rapid Bucu 
rești—S.S.E. Ploiești; Mureșul Tg 
Mureș—Șc. medie nr. 4 Timișoara 
Confecția București—C.S.M. sibiu 
seria a II-a: Electromagnetic. 
București—Record Mediaș ; Con
structorul Timișoara—Favorit Ora
dea ; Știința Galați—Progresul 
București ; Voința Odorhei—Voințt 
Sighișoara ; S.S.E. Petroșeni—Rul
mentul Brașov.

în sfîrșit, se creează un cîmp larg de se
lecție în vederea întâlnirilor internațio
nale. In concluzie, pledăm pentru parti
ciparea ia campionatele republicane de 
seniori și juniori a tuturor sportivilor 
care au valoarea necesară.

CEEA CE NU SPUN CLASAMENTELE

Se știe că arbitrajul are un rol însem
nat în creșterea calitativă a oricărei ra
muri sportive. Au fost multe concursuri 
în care cei chemați să-i trieze pe pati
natori Ia justa lor valoare au contribuit 
din plin la reușita întrecerilor. Dar, spre 
regretul nostru, trebuie să spunem că in 
ultima vreme am fost și martorii unor 
arbitraje neobieetive. Un exemplu: ca
rol Herd a prezentat la „liberele" din ca
drul fazei regionale a campionatelor re
publicane un program cu sărituri sim
ple. Nicolae Belu și Marcel Comanlci, " 
mai puțini grațioși în mișcări, au avut 
în schimb în program sărituri duble, 
exerciții la care trebuie z* lucrezi ani 
de zile. Și, totuși, arbitrii Mala Constan- 
tinescu, Nicolae Malarduc, Irca Mincu- 
lescu, Vera Curceag și Anghel Lupe* 
l-au preferat pe primul. Ne întrebăm, 
cum au putut vedea arbitrii un conținut 
mai substanțial la C. HertI, cind M. Co- 
manici a reușit în programul său două 
sărituri duble, iar N. Belu a executat un 
dublu Rittberger șl un dublu Salkow de 
toată frumusețea ? Această lipsă de 
obiectivitate s-a văzut șl în finala cam
pionatelor republicane (excelînd în acea
stă privință Maria Marțunț șl pe bună 
dreptate s-au produs nemulțumiri în rîn- 
durile concurențelor și antrenorilor.

Asemenea greșeli sînt foarte supărătoa
re. Am mai scris că elemente talentate 
cum sînt Crenguța cumbari, Roxana Gă< 
bun ca, Irina Zaharescu, Dragoș Sandu 
ș.a. s-au descurajat și nu au mai venit 
o perioadă îndelungată pe gheață; unii 
dintre ei chiar au abandonat patinajul. 
Este încă una din cauzele pentru care 
am ajuns ca în prezent să numărăm pe 
degete participanțli la campionatele re
publicane. In loc ca arbitrajul să-i punc
teze pe sportivi după gradul lor de pre
gătire; să le ofere o imagine reală a 
comportării lor, să-i facă mai conștiențț 
la antrenamente, el îi demobilizează. Unii 
arbitri dînd, se pare, notele prin prisma 
simpatiilor personale.

F.R.H.P. trebuie să pună capăt aces
tor practici nesănătoase, organizind, prin 
comisiile ei de specialitate, cursuri de 
arbitri, în care să fie formate elemente 
competente și imparțiale. Amatori există, 
Da I.C.F., de pildă, sînt o serie de vi
itori profesori de educație fizică, cq 
specialitatea patinaj artistic, care știnț 
că ar fi bucuroși să urmeze cursurile 
unei școli de arbitri.

JR. IOANITESCU



FM H3 iei
Cum să luptăm împotriva emoției exagerate tfe dart

PUNCTE
DE VEDERE

Se spune adesea — și așa este — 
| că frumusețea jocului de rugbi se da- 

torește în mare măsură și faptului că 
lupta pentru balonul oval (bineînțe
les și pentru... puncte) împletește ar
monios măiestria jucătorilor cu tena
citatea, curajul și forța lor. De altfel, 
chiar regulile de joc (să amintim doar 
grămezile, tușele sau placajele), recla
mă un contact direct cu adversarul — 
limitînd însă tendințele de a se depăși 
jocul corect, întrecerea sportivă, care 
are la bază respectul reciproc al ju
cătorilor.

împărtășind total părerea că rugbiul 
este și trebuie să rămînă un joc băr
bătesc, că această caracteristică face 
parte integrantă din pregătirea sau 
jocul unei echipe, ne manifestăm — 
cu aceeași hotărire — dezaprobarea 
pentru încercările unor jucători de a 
imprima jocului de rugbi o notă de 
duritate, de brutalitate care nu 
nimic comun cu regulamentul 
spiritul jocului.

De ce spunem acest lucru ?
Iată. De la începutul noii ediții a 

campionatului republican s-au consu
mat doar trei etape. Vom trece peste 
considerațiunile de ordin tehnic sau 
tactic și ne vom opri la nota de spor- 

/-tivitate care a însoțit (sau nu) pri
mele jocuri de campionat. Se poate 
aprecia, desigur, preocuparea pentru 
desfășurarea partidelor în limitele re
gulamentului, fără durități, cu convin
gerea că cei mai bine pregătit, și nu 
cel care „lovește mai tare", va câștiga 
în cele din urmă. Există însă cîteva 
cazuri particulare care, atît prin nu
mărul lor, cit — mai ales — prin 
gravitatea lor, trebuie să dea serios 
de gîndit secțiilor, antrenorilor și ju
cătorilor respectivi. Spuneam că pînă 
acum s-au disputat doar trei etape. 
Și în acest scurt răstimp am avut 
prilejul să vedem în... tribună- sau pe 
teren, dar nu în plenitudinea forțelor 
lor, jucători care au fost mai puțin 
sau mai grav accidentați. Dintre a- 
ceștia vom aminti de Penciu, Zlăto- 
ianu, Țuțuianu, Țîbuleac, Drobotă, 
Ionescu, Gavriș, Mircea Riisu, Poli- 
zache etc. Nu este, desigur, recoman
dabil ca în această discuție să împăr- 
țim cazurile pe „categorii de jucători", 
dar nu putem să nu remarcăm că prin
tre cei care fie că nu și-au putut con
tinua antrenamentele, fie că au fost 
obligați să absenteze din formație, se 
numără și rugbiști de certă valoare 
internațională, jucători care chiar în 
aceste zile ar fi trebuit să participe, 
în plenitudinea forțelor lor, la pregă
tirile selecționatei Bucureștiului, care 
urmează să susțină o importantă întîl-

nire internațională cu rugbiștii fran
cezi din selecționata Pirineilor.

Iată de 
tragem un 
să spunem 
comisia de 
care dată 
jucătorilor care practică un asemenea 
joc dur, periculos. Astfel, acum câteva 
zile, analizîndu-se desfășurarea meciu
lui Rulmentul Bîrlad—Steaua, s-a 
holărît suspendarea pe 8 etape a ju
cătorului Mircea Paiu {Rulmentul Bîr
lad), pentru lovirea adversarului și in
citare la practicarea unui joc brutal. 
De asemenea, luîndu-se în discuție 
meciul Rulmentul—Progresul, s-a dat 
un avertisment echipei din Rîrlad 
pentru acte nesportive și joc brutal.

Nu este însă suficient. Este nevoie

ce considerăm neoesar să 
semnal de alarmă. Trebuie 
că federația de rugbi, prin 
disciplină, a luat de fie- 
măsuri -drastice împotriva

țire“ de durități, de acte nesportive a 
jocului, deci și din acest punct de ve
dere există condiții pentru ca exemple 
de genul celor relatate mai sus să nu 
mai existe.

Mîine au loc meciurile din cadrul 
unei noi etape a campionatului repu
blican. Sînt programate partide echili
brate, unele foarte importante pentru 
pozițiile actuale și... viitoare în cla
samentul categoriei A. Victoria — ori
cât de prețicasă ar fi ea — trebuie 
cucerită însă în urma unui joc de ca
litate și corect, în care respectul ad
versarului să fie pe primul plan. Este 
o recomandare pe care o adresăm tu
turor echipelor noastre. Și nu numai 
pentru etapa de mîine...

DAN GIRLEȘTEANU

echilibrului emotiv ui sportivului
Urmărind răspunsurile la ancheta zia

rului fiecare cititor a putut să-și dea 
seama că stăpînirea stărilor emoționale 
este una din problemele importante ale 
pregătirii sportivului pentru concurs, 
prezentind multiple aspecte — unele din
tre ele chiar spectaculoase — și, din pă
cate, încă nemulțumitor rezolvată.

Stadiul nesatisfăcător al rezolvării a- 
cestei probleme nu provine din lipsa de 
preocupare a specialiștilor, ci din difi
cultatea ei obiecti
vă. In ce constă a- 
ceastă dificultate 1 
Este cunoscut faptul 
că stările afective 
— în care intră și 
emoțiile — reprezin
tă proeese psihice de 
reflectare a unei
omului față de realitate. Reacțiile emo
ționale însoțesc manifestările de adap
tare a organismului la condițiile activi
tății sale. Mecanismul de producere al 
acestor reacții emoționale este foarte 
complex, cuprinzind în unitate atit acti
vitatea nervoasă superioară (a scoarței 
creierului) cit și activitatea centrilor 
subcorticali și fiind in raport cu întrea
ga viață psihică a omului, cu cunoștin
țele, tendințele, experiența de viață, ca
litățile de voință etc. Manifestările con
crete ale reacțiilor emotive țin de par
ticularitățile tipului de activitate ner-

voasă superioară, de secrețiile glandelor 
endocrine, de vîrstă și sex," precum și de 
dezvoltarea trăsăturilor personalității. 
Față de această complexitate de relații, 
cunoseind și mulțimea și varietatea ma
nifestărilor, înțelegem de ee este greu 
să se formuleze un răspuns scurt (care 
n-ar putea fi decît unilateral) la pro
blema care ne interesează.

Pentru aceste considerente trebuie să 
apreciem ca foarte

O spectaculoasă jază din jocul C.S.M.S. Iași — Constructorul (6—3). 
Foto: I. Ghețiu

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN 
— ETAPA A V-A

în primul rînd, ca, antrenorii și înșiși 
jucătorii, să manifeste mar multă pre
ocupare .pentru practicarea unui joc 
frumos, de calitate, în spiritul regu- 
lamentnlui, corect, sportiv. De ase
menea, arbitrii de rugbi sînt chemați 
să-și aducă mai substanțial aportul la 
îndeplinirea acestui important obiec
tiv. S-au semnalat cazuri cînd unii 
arbitri — mai ales la jocurile dispu
tate în provincie — manifestă neper- 
misă îngăduință față de jocul brutal, 
nu au curajul să elimine un jucător 
sau altul din echipa gazdă pentru a 
nu ynențtilțUmi spectatorii" ș. a.

Noile , modificări ale regulamentului 
de rugbi -favorizează cură- '

Astăzi, în cea de a V-a etapă a 
campionatului republican se desfă
șoară (pe stadionul Steaua, de la ora 
16,00) meciul Steaua — Constructo
rul. Celelalte partide sînt programate 
pentru mîine. In București — două 
jocuri: Dinamo — Rulmentul Bîrlad 
(stadionul Dinamo, ora 11) și Pro
gresul -— Știința Petroșeni (stadionul 
Progresul, ora 10.30). în țară vor a- 
vea loc întîlnirile: Știința Cluj — 
Grivița Roșie; Farul Constanța -- 
Gloria; CSMS Iași — Știința Timi
șoara.

valoroase răspunsu
rile publicate în 
ziar, fiindcă au reu
șit în puține cuvin
te să prezinte as
pecte multiple și so
luții corecte.

lncercînd o anali
ză a manifestărilor 

emoționale nu putem sâ nu le raportăm 
la condițiile în care ele se produc, fiind 
știut faptul că emoția depinde in durată 
și intensitate de situația in care se află 
subiectul. Ceea ce ne preocupă în pri
mul rind este să stabilim nivelul inten
sității emoției și cine 11 condiționează. 

- Am arătat mai sus că sînt nenumărațî 
factorii care intervin in reacțiile emo
tive. Ne vom opri asupra a trei dintre 
ei și anume: pregătirea sportivului, ob
stacolul și dorința de a învinge. Tabelul 
alăturat ne indică modul cum intensi
tatea emoției diferă după variația unui* 
sau altuia dintre acești trei factori.

CONCLUZII LA ANCHETA NOASTRĂ
anumite atitudini a

PREGĂTIREA 
SPORTIVULUI OBSTACOLUL dorința 

DE A ÎNVINGE
INTENSITATEA

EMOȚIEI

medie mediu slabă 
puternică

slabă 
puternică

medie
mic 
mare 
f. mare

medie
redusă 
puternică
f. puternici

f. bună 
bună 
slabă

mediu medie
redusă 
potrivită 
f. puternică

Din analiza acestui tabel schematic, 
care este departe de a cuprinde reali
tatea vie și complexă a manifestărilor 
emoționale, se pot desprinde învățăminte 
privitoare la căile înlăturării efectelor 
negative ale emoțiilor. Dependența di
rectă a intensității emoției de nivelul 
pregătirii, mărimea obstacolului și do
rința de a învinge trebuie să ne oblige 
să lucrăm in direcția aceasta. Pregătirea 
sportivului se desăvârșește In timp și se 
pune de cele mai multe ori de acord cu 
mărimea dificultăților (tăria adversarilor, 
importanța concursului, deplasări in con
diții grele etc.). Elementul cel mai fluc
tuant și fragil este atitudinea sportivu
lui, dorința sau lipsa dorinței de a în
vinge sau chiar de a concura. La rindu! 
său aceasta este determinată de modul 
cum se reflectă in conștiința sa pregăti
rea actuală, nivelul adversarilor, condi
țiile de concurs, precum și de gradul la 
care este dezvoltat sentimentul răspun
derii personale. în cele din urmă în do
rința de a în vin țe se cristalizează un în
treg complex de stări psihice care cu
prind orientarea ideologică, nivelul gin- 
dirli, gradul calităților morale și de 
voință, trăsăturile de caracter.

Este necesar să mai facem o remarcă. 
Reacțiile emotive ale sportivilor sini

Mîine in Capitală, 7 meniuri de categoria A
Clasamentele după Jocurile dincursul săptăminii

’ ** ' --9 ăfH s :
• Etapa de mîine din campionatele ' Iț^oviște, — Știința Tg. 
categoriei A cuprinde numai 18 parti- Gorvipuî Deva — Penicilina 
de, meciurile echipelor Rapid (M) • ^fpe sint gazde, iar
și Dinamo (F), care au susținut >
miercusă întîlniri în CiC.E., fiind amî- 
nate. Dintre jocurile care alcătuiesc 
„afișul" etapei, rețin în mod deosebit 
atenția, ca și duminica trecută, dis
putele din seria a II-a, unde echipele 
atacă acum „în linie dreaptă" firul 
sosirii de la capătul luptei pentru pro
movare în seria I și, respectiv, împo
triva retrogradării Ia calificare. Pînă 
la încheierea 
masculine din 
pa de mîine, 
minine

Iată
etapei, 
fășoară 
și Giulești, începînd de la ora 8,30.

SERIA I: Dinamo Buc. — C.S.M.S.
Iași, Progresul Buci — Steaua Buc., 
Știința Galați — Știința Timișoara, 
Tractorul Brașov — Farul Constanța, 
Minerul B. Mare — Constructorul 
Brăila, Știința Cluj — Petrolul Plo
iești (masculin), Rapid Buc. — Metalul 
Buc., Știința Buc. ,—< C.P.B., Progre
sul Buc. — Știința Cluj, CS.M. Si
biu — C.S.M. Cluj, Farul Constanța
— Voința Craiova (feminin). ...... -

SERIA A II-A: Semănătoarea Buc. <
—- înainte Timișoara, C.S.M. Cluj —■ 
Ind. sîrmei C. Turzii, Știința Petroșeni
— Metalul Pitești, Știința Brașov — , 
Electroputere Craiova (masculin), FI. 
loșie Buc. — Voința M. Ciuc, Piogie-

C. Coman (Poiana Cîmpina) și 0. Ștefani (Steagul roșu 
Brașov) -învingători în „Cupa Primăverii 44

palele partide — subliniate.
LA BRĂILA:

Mureș, 
Iași.

princi-

— —......... Cons
tructorul !— Farul Constanța (M) 3—2 
(4,' f^-IG, 10, 14—16, 7).

IERI, LA BUCUREȘTI: Rapid — 
Voința Graiova (F) 3—0 (6, 4, 2), în 
45 de minute.

acestei lupte, formațiile 
seria I mai au, cu eta- 
încă patru, iar cele fe- 
două.numai

mai jos programul complet al 
din care șapte meciuri se des- 
în Capitală, în sălile Dinamo

Ca urmare a acestor rezultate și a ce
lui . înregistrat marți în jocul Rapid — 
Fșvul (E),..clasamentele seriei I a cate- 
gprieî.A s-a.u modificat astfel :
■a. ite

>t -s-os» i

Duminică, la Tg. Jiu. a avut loc etapa 
finala a „Cupei primăverii" la motocros. 
Datorită timpului total nefavorabil care 
a făcut ca traseul să devină impractica
bil, cursele au avut o desfășurare dra
matică soldată cu multe abandonuri și 
greșeli de parcurgerea traseului, La a-, 
ceasta au contribuit și unele greșeli de 
organizare și de arbitraj astfel' că ju
riul concursului a omologat cu mare în- 
tîrziere rezultatele, pe care le.,publicăm 
mal jos. CLASAMENTUL ETAPEI : cl. 
Î59 cmc. — 1. C. Coman (Poiana Clmpi- 
na) 8 p, 2. I. Sas (Steaua) 6 p; el. 500 cmc. 
— 1. O. Ștefani (St. roșu Brașov) 8 p. 2. 
Gh. ion. (Steaua) 6 p. Probele de la cla
sele 125 șl 175 cmc. nu s-au desfășurat 
și au rămas ca bune rezultatele din e- 
tapa I. CLASAMENT FINAL : cl. 
125 cmc. — 1. D. Matei (Dinamo) 8 p, 2.

D. I.uca (Steaua) 6 p. 3. P. Ciobănescu 
(Energia Cîmpina) 4 p; cl. 175 cmc. — 1. 
FI. Davidescu (Poiana Cîmpina) 8 p, 2. 
Tr. Moașa (St. roșu Brașov) 6 p; 3. I. 
Telegescu (Energia Cîmpina) 4 p; d. 250 
cmc. — 1. C. Convin (Poiana Cîmpina) 
0 p, 2. M. Dănescu (Steaua) 8 p, 3. L Sas 
6 p, 4. Al. Șuier (Steaua) 4 p, 5. p. Pa- 
xino (Steaua) 4 p. 6. Cr. Doviț (Metalul) 
3 p; cL. 500 cmc. — 1. O. Ștefani (Steagul 
roșu Brașov) 16 p, 2. Gh. Ion 12 p, 3. E. 
Keresteș (Steaua) 4 p, 4. E. Seiler (Me
talul) 4 p. 5. V. Szabo (Dinamo) 3 p, 6. 
Al. ionescu (Steaua) 2 p.

O Din 
tociclist 
Steaua” 
amină.

motive tehnice, concursul mo
de obstacole dotat eu „Cupa 
ce urma să aibă loc mîine, se

MASCULIN

lv- Tractorul Brașov 18 17 1 51:11 35
2. Răpid* București 17 16 1 49:6 33

•SI -Zânamo București 17 15 2 49:13 32
ăi ȘtiSnța Galați* 16 12 4 40:20 28
5.1 Farul Constanța 18 8 10 30:33 26
6. ’destructorul Brăila 18 7 11 26:37 25

^7. Știința Timișoara 18 7 11 29:42 25
®. Minerul B. Mare 18 7 11 25:42 25
9. Steaua București 17 7 10 30:31 24

10. Știința Cluj 17 7 10 26:33 24
11. Petrolul Ploiești 17 6 11 24:37 23
12. Progresul București 18 5 13 20:47 23
13. Dinamo Bihor 18 5 13 20:47 23
14. C.S.M.S. Iași 17 3 14 18:46 20

;..v FEMININ

*1. Rapid București 16 15 1 47:14 31
2. Dinamo București 16 14 2 44 :15 30
3. C.‘ P. București 15 11 4 39:20 26

’4. Farul Constanța 16 10 6 35:22 26
' 5. Metalul București 16 9 7 34:30 25

9,S. Știinta Cluj 15 8 7 33:28 33
Voința Craiova 16 7 9 24:36 23

8. 6.S.M. Sibiu 15 7 8 28:29 22
’ 9. Partizanul roșu Bv. 15 5 10 25:33 20

10. Știința București 16 4 12 21:38 20
11. Progresul București 16 3 13 17:42 19
12. C.S.M. Cluj ' K 1 15 7:47 W

Drumeția-o activitate pentru toate viratele
Am asistat, nu de mult, în Bucegi, prindere textilă din Ploiești. Tudor 

la un interesant concurs de orientare Marinescu este profesor Ia o > școală 
turistică. Intre „Poiana Secuilor" și medie iar Coca Bică medic intr-un 
Clăbucet zeci de tineri și tinere din ' sat aflat cam la jumătatea drumului 
Ploiești si-au dovedit priceperea în dintre București și Ploiești. Erau și 
alegerea 'potecilor si „descoperirea* doi constănțeni strungarii Gheorghe 
punctelor de control.’De-a lungul tra- . Turcu și Ion Turcanu. Sus, pe o po- 
seului, spre Timișul de jos, sute de ieniță se aflau aproape ȘQde elevi și 
oameni ai muncii, veniți să petreacă eleve. în tren, spre, București, ain^anat 
o zi decodihnă în Bucegi, îi aplaudau " ' “ ‘ —
pe sportivi. Nu meritau oare ei înșiși 
aplaudați ? Porniseră din Predeal, stră
bătuseră cîțiva kilometri prin pădurile 
freâiătînde, săriseră zeci de pîrîiașe 
care coborau susurînd spre vale, ad
miraseră frumusețea peisajului montan .— ---------
și nu se hotărau să coboare spre gară, binefăcătoare a clipelor petrecute pe 
deși ziua se apropia de sfîrșit. potecile munților. Erau nițeluș obo-

Erau muncitori,, ingineri, profesori; siți. dar hotărîți ca in duminica urmă- 
elevi și studenția tinerj. și. vîțsimci iu- tbare să se întîlnească, din nou, și mă 
bitori ai drumeției,- Pe cîțiva,, dintre ei asigurau că vor invita si alți prieteni, 
am avut prilejul, să-i,cunosc, perșotțal. tovarăși de muncă, să se bucure și 
Ion Achim este .strungar ia uzina .23 Ci elfi frumusețile munților. 
August" din Capitală. Nicolae Varlam _ roiOu
și Tiiiouța Dobre lucrează la o între- . AUKțL grișan

că învață la Școala medie nr. 2 din 
Ploiești și se aflau într-o excursie or
ganizata pentru cunoașterea frumuse
ților patriei. Toți se grăbeau s Viril 
relateze impresii, bucurii. Descifram în 
entuziasmul lor „leacul naturii* cum 
numea doctorița Coca Bică influența

anticipative, preced intrarea în concurs* 
dar au efecte — atunci cînd sînt intense 
și negative — dezorganizatoare asupra, 
comportamentului. Este deci important 
ca să se creeze condițiile apariției stări
lor emotive pozitive (entuziasm, încre
dere, speranță) și înlăturării celor nega
tive (îngrijorare, teamă, frică, neîncre
dere). Dar stările emotive negative apar 
și în timpul întrecerilor sportive, ca 
adevărate crize de dezadaptare a sporti
vului ia sarcini și situații, sînt și situații 
în care starea emotivă dinainte de con
curs este negativă și se schimbă pozitiv 
imediat ce sportivul intră în concurs. 
Spațiul nu ne permite să insistăm mai 
mult asupra diferitelor aspecte pe care 
le prezintă reacțiile emotive ale sporti
vilor înainte sau în timpul concursului. 
Ne vom limita în a mai arăta cîteva idei 
cu privire la influențarea pozitivă a 
acestor reacții.

Problema și sarcina de bază este aceea 
a realizării unui bun echilibru emotiv al 
sportivilor, căci de emoții nu-i putem și 
nici nu este bine să-i liberăm. La baza 
acestui echilibru stau două elemente 
principale: sistemul relațiilor individu
lui cu colectivul din care face parte șL 
dezvoltarea personalității sportivului.

In ceea ce privește sistemul relațiilor 
cu colectivul din care sportivul ■ faco' 
parte, sarcina principală îi revine antre
norului care asigură climatul, tonul șl 
stilul muncii în colectiv și ârisahiblul, 
măsurilor de influențare asupra- conști
inței sportivului (aici intră metodele con
vingerii — sugestia —- pentru dezvol
tarea încrederii în forțele proprii, încu
rajările, diferitele clarificări despre ad* 
versari, tactică etc.). Să nu uităm că o 
influența mare o au — și uneori nu toc
mai pozitivă — suporterii, spectatorii șf 
celelalte persoane care intră în contact 
cu sportivii.

Al doilea element este însăși, 
litatea sportivului care trebuie SĂ dobîn— 
dea-scă priceperea și obișnuința' a s€f 
autoconduce, pe baza unei deplinte cu
noașteri a propriilor posibilități și a ana*i 
lizei corecte și raționale a situațiilor și- 
adversarilor. Capacitatea de stăpânire m 
expresiilor emoțiilor, de autoîmbărbătare 
în momente grele, de păstrare lucidi
tății gîndirii în orice situație, pîfKum șii 
diferitele mici artificii care fac să scadă 
intensitatea emoției, se formează în ac
tivitate și pe baza unei preocupări per* 
maTiente.

In încheiere, citeva cuvinte despre mei 
todele recomandate iii această direcție. 
Credem că nu greșim dacă spunem că 
toate aceste metode pe care le recoman
dă psihologia sportivă și care au foș« 
amintite și în răspunsurile la anchetă* 
se încadrează în noțiunea mai largă a 
metodei modelării. In fond, echilibrul 
psihic al sportivului este rezultatul unui 
proces de educație, a unei imluențo 
exercitate asupra personalității -sporti
vului. Obișnuirea acestuia cu performan
ța superioară „barierei psihologic#?, cil 
adversarul și terenul, antrenamentele cit 
gălăgia spectatorilor reprodusă Utf stația 
de amplificare, cu îngreuieri, montaj ut 
psihologic realizat prin anticipare p« 
baza studierii tuturor elementelor , infor
mative despre întrecere și an*
grenarea afectivă și motorie uprlțv.încăl
zire specială în execuții „ca la excurs"# 
procedeele de masaj și reglare a respi* 
rației, orientarea gindirii spre:!*ei'ecuți< 
și nu spre întrecere, toate la umioc ducr 
la structurarea și modelarea activității 
psihice a sportivului, corespunzător ce
rințelor concursurilor de măre* 
de re. ■

Educarea capacității de stăpîrtire a e* 
moțiilor și de înlăturare a efectelor lor 
negative face parte integrantă din pre- 
gătîrea psihologică a sportivului pentra 
concurs, care cuprinde atit sferw inte** 
lectuală și morală cit și voința și trăsă* 
turtle personalității.

Rezultatele superioare sportive ntt am 
decît de cîștigat de pe urma folttSMit da
telor psihologiei sportive și. pcdRgmti« 
de către sportivi și antrenor^ cp condi
ția ca aceste date să devină . , elemente 
constitutive ale pregătirii t^or^tico și 
practice a acestora. • i'b ■■ ■•

conf. MIHAI EPURAM,
Setul catedrei de psihologie-rpbdagOgw 

de U Institutul de cultură fizica



iâ srtenis
DUPĂ PRIMELE DOUĂ ZILE DE JOC: BUCUREȘTI—MOSCOVA 2-1

Programul competitions! din Capitală
AZI

Ion Ți- 
sovietice

Numai 2 ghemuri a cedat 
riac titularului reprezentativei 
Serghei Lihaciov 1 Și în amîndouă, cam- 

ipionul romîn avusese avantaj... Rar ne-a 
ifost dat să vedem victorie mai cate- 
rgorică, într-o întîlnire internațională, 
ca aceea din partida Țiriac — 
Lihaciov. „Deschiderea" meciului Bucu
rești — Moscova n-a durat mai mult de 
o jumătate de oră, dar ea ne-a dat post- 

Ibilitatea să admirăm pe un Țiriac în 
rmaximum de formă, mai stăpîn pe joc 
<ca niciodată. Scor: 6—1, 6—0, 6—1
ipentru Țiriac. Echipa Bucureștiului ia 
‘conducerea cu 1—0.

Meciul următor al confruntării dintre 
primele garnituri ne-a făcut însă să 
regretăm că... n-avem un al doilea 
Țiriac. Cît de neispirat, cît de resemnat 
a jucat Mărmureanu primul său meci I 

ICînd la începutul setului doi el a cîș- 
itigat primul ghem contra-serviciu, ceea 
• ce l-a adus apoi la un avantaj de 3—1, 
;am crezut că jucătorul nostru nr. 2 și-a 
recăpătat siguranța și încrederea în

sine. Cîteva minute mai tîrziu, Metre- 
veii își adjudeca setul cu 6—3... Nu, 
aceasta nu poate fi forța reală a lui 
Mărmureanu I Oricît am aprecia jocul 
complet, degajat, al tenismanului sovie
tic, considerăm că joi el a avut în față 
un adversar care intrase pe teren cu 
convingerea că trebuie să piardă. Or 
așa nu se poate juca tenis I Petre Măr
mureanu ne-a rămas dator cu un re
zultat pe măsura posibilitățile sale. Pînă 
atunci, consemnăm rezultatul: Metre- 
veli — Mărmureanu 6—3, 6—3, 6—1.

O plăcută surpriză, în această primă 
zi de tenis internațional, a fost frumoasa 
partidă făcută de tînărul Iosif Kerekeș 
în fața redutabilului jucător sovietic 
Jaak Parmas, în meciul echipelor secun
de. Ultimul și-a putut concretiza supe- 
roritatea abia în setul cinci, după pre
lungiri. Pînă atunci, însă, Kerekeș dă
duse de mai multe ori impresia că poa ■ 
te fi el cîștigătorul. Mai multă insisten
ță la 6-5 în setul doi, ca și pe parcursul 
ultimului set, ar îi prilejuit echipierului

nostru pentru „Cupa Galea" o prețioa
să afirmare. Scorul: Parmas — Kere
keș 1—6, 8—6, 4—6, 6—0, 7—5. .

Ocazii ratate au abundat și în evo
luția campionului nostru de juniori, Ilie 
Năstase, în fața lui Viaceslav Egorov— 
purtător al nr. 3 în clasamentul tenis- 
menilor sovietici pe 1964. Remontînd un 
handicap de 1—4 în primul set și con- 
ducînd apoi cu 3—1 în al doilea, Năs
tase a crezut că poate rezolva totul cu 
cîteva artificii tehnice și mingi „pen
tru galerie". In realitate, Egorov s-a 
dovedit un jucător mult mai bine înar
mat pentru jocul variat și conducînd cu
5— 7, 6—4, 5—3 la întreruperea parti
dei, joi seara, ei . a terminat învingător 
în dimineața următoare : 12—10, 1—6,
6— 3 (ultimele seturi). Meci de mare 
luptă I

Ieri după-amiază, în partidele de 
dublu, jucătorii romîni au fost cei 
care au dat tonul. Țiriac — bine se
cundat de C. Năstase — n-a lăsat 
nici un moment inițiativa perechii so
vietice Metreveli—Lihaciov : 6—3, 
6—5, 6—4. în același timp, juniorii 
romîni dădeau o replică puternică 
echipei secunde a oaspeților i Par
mas, Egorov — I. Năstase, Kerekeș 
4—6, 6—3, 6—3, 2—6, 6—3.

Azi, de la ora 15, pe terenurile 
Progresul, au loc ultimele jocuri de 
simplu. Tabela de scor arată astfel ; 
București A — Moscova A 2—1. 
București B (juniori) — Moscova B 
0—3.

TlR. Poligonul Tunari, ora 9S 
;Cupa Olimpia”.

RUGBI. Stadionul Steaua,- ora 16 : 
Steaua — Constructorul (campionatul 
republican); teren Vulcan; ora 16,30 : 
Vulcan — Politehnica, stadionul Ti
neretului IV, ora 16,30 : Proiectantul 
— Grivlța Roșie n, stadionul Tinere
tului II, ora 16,30 : IPGG — Steaua II 
(meciuri în cadrul campionatului de 
calificare).

HANDBAL. Teren Dinamo, ora 171 
Dinamo București — Dinamo Brașov 
(m. I), meci in cadrul campionatului 
republican.

ATLETISM t Stadionul „23 August”,■ 
de la ora 9,00 și de la ora 14,30 : Con
cursul de primăvară al juniorilor.

MÎINE
FOTBAL. Stadionul „23 August”, 

ora 13,15 : Progresul I — Dinamo I 
(camp, orășenesc de copii), ora 14,30 : 
Progresul — Crișul Oradea, ora 16,30 ; 
Steaua — Steagul roșu Brașov (ca- 
teg. A); teren Gloria, ora 10 : Metalul
— C.F.R. Pașcani (cat. B), teren Tim
puri Noi, ora 10,30 : FI. roșie — Rul
mentul Brașov (cat. C), stadionul Pro
gresul, ora 11,30 : Progresul — Elec
trica Constanța (camp, juniori), teren 
Știința Tei, ora 11,30 : Știința — Fa
rul Constanța (camp, juniori), teren 
„23 August" IU, ora 11 : Metalul — 
Petrolul Ploiești (camp, juniori), sta
dionul Giulești, ora 9 : Tehnometal— 
C.S.Ș. București (camp, juniori), sta
dionul Dinamo, ora 11 : Dinamo — 
Viitorul Electronica (camp, juniori).

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 8,30: 
Progresul — Știința Cluj (f), Semă
nătoarea — înainte Timișoara (m), 
Dinamo — C.S.M.S. Iași (m), Progre
sul — Steaua (m); sala Giulești, de 
la ora 8,30 : FI. roșie — Voința M. 
Ciuc (f), Știința — C.P.B. (f), Rapid
— Metalul București (f), meciuri în 
cadrul campionatelor republicane.

RUGBI. Stadionul Progresul, ora 
10,30 : Progresul — Știința Petroșeni; 
stadionul Dinamo ora 11 : Dinamo — 
Rulmentul Bîrlad, meciuri în cam
pionatul republican; stadionul Giu
lești. ora 12,30 : Rapid — I.C.F., sta

dionul Tineretului, ora 10 : Olimpia
— Constructorul, stadionul Tineretu
lui, ora 10: I.S.E. — Dinamo II, sta
dionul Tineretului, ora 11,30: Aero
nautica—Arhitectura, meciuri în cam
pionatul de calificare; stadionul „Par
cul copilului”, ora 10: Grivița Roșie
— Vulcan, stadionul Dinamo, ora io: 
Dinamo — S.S.E. nr. 1, stadionul Pro
gresul ora 9: Progresul—Rapid, me
ciuri în cadrul campionatului de ju
niori.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 8 : I.C.F. — Voința Tg. Mureș (f), 
Progresul — Știința Craiova (m), Ra
pid — Știința București (f), Olimpia — 
Siderurgistul Galați (m), Olimpia — 
Spartac Salonta (f), meciuri în cadrul 
campionatelor republicane.

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 9 : 
;,Cupa Olimpia".

CĂLĂRIE. Baza hipică din calea 
Plevnei, ora 10 : concursul inaugural 
dotat cu „Cupa primăverii".

HANDBAL. Teren Giulești, de la 
ora 10 : Rapid — Ș.S.E. Ploiești (f. I), 
Rapid — Tehnomdtal Timișoara (m. 
II), confecția — C.S.M. Sibiu (f. I); 
teren Steaua, de la ora 16 : Electro
magnetica — Record Mediaș (f. II), 
Steaua — Știința Tg. Mureș (m. I).

ATLETISM. Stadionul „23 August”, 
de la ora 8,00 : concursul de primă
vară al juniorilor.RADU VOIA

SA-I ALEGEM Șl SA-I CREȘTEM CU GRIJA PE TINERII TALENTATI!
Constantin Năstase luptind la fileu, in partida de dublu 

a primelor reprezentative.
Foto: A. Ncayn

CE REZULTATE S-AU OBJINUT IN ACȚIUNEA 
IDE DEPISTARE A ELEMENTELOR CU TALIE ÎNALTĂ?

NE RĂSPUNDE PROF. O. DIMITRIU, SECRETAR GENERAL 
AL F. R. B

La începutul anului, federația de 
baschet a luat frumoasa inițiativă de 
a adresa profesorilor de educație fi
zică, antrenorilor, instructorilor și acti
viștilor în domeniul acestui joc spor
tiv un apel pentru depistarea elemen
telor tinere, dotate cu talie înaltă. 
Apelul, făcut atît prin intermediul 
ziarului nostru, cît și printr-o scri
soare trimisă comisiilor regionale, ra
ionale și orășenești, s-a dovedit fruc
tuos. In intervalul scurt care a trecut, 
la sediul F. R. B. au sosit numeroase 
scrisori de recomandare a unor copii 
și tineri doritori să practice basche
tul. în legătură cu această acțiune, am 
solicitat unele amănunte prof. OCTAV 
DIMITRIU, secretar general al F. R. 
Baschet.

seri-
cen- 
Bas-

DINTRE CELE MAI DOTATE 
ELEMENTE:

M.rcea Racovițan (Satu Mare) : 2,00 
m — 17 ani, Gh. Rotaru (Nedela — 
reg. Ploiești) 1,99 m — 17 ani, Gh. 
Pețreșcu (Km. Sărat) 1,95 m — 15 ani,
18
m
Valeria Gavrilă (Pucioasa) 1,86 m — 

ani, Lucia Gavrilă (Pucioasa) 1,82 
— 16 ani, Petru Ronai (Cluj) 1,93 m 
17 ani, Eva Ronai (Cluj) 1,75 m — 
ani, Ioana Ionescu (Brăila) 1,71 m 
13 ani, Mirela Enuță (Constanța)

1,75 m — 14 ~ ■ - ~
mișoara) 1,78

15

ani, Ana Graskopf (Ti
ni — 14 ani.

fost primit apelul fede-— Cum a 
rației ?

— Cu un deosebit interes, cu mult 
entuziasm. încă din primele suplămîni 
am primit zeci de scrisori din partea 
unor profesori de educație fizică, an
trenori, instructori și părinți, care 
ne-au semnalat existență în diferite 
puncte ale țării a unor elemente de 
perspectivă, de care baschetul nostru, 
are atîta nevoie.

— Ați primit înștiințări și despre 
tineri de ppste 2 metri ?

-— Nu. Au fost recomandate foarte 
multe elemente între 15—20 de ani, 
avînd înălțimea între 1,85 m și 2,00 m, 
dar nu am descoperit încă nici un 
tinăv ev înălțimea excepțională a cu-

noscuților Kruminș (2,18 m), Petri- 
cevici (2,10 m) sau Petrov (2,10 m). 
Noi sperăm însă...

— Ce măsuri s-au luat pînă acum 
pentru selecționarea celor mai bine 
dotate elemente și pentru asigurarea 
menținerii lor în activitatea baschet- 
balistică ?

— Pe măsură ce ne-au sosit 
sorile de recomandare, comisia 
trală de tineret din cadrul F. B.
chet le-a selecționat in funcție de vîrsta 
și înălțimea viitorilor baschetbaliști. 
Astfel, au fost alcătuite trei categorii : 
din prima fac parte cei între 12—16 
ani cu înălțime 1,85—1,90 m; din a 
doua — cei între 16—19 ani, între 
care majoritatea au mai practicat a- 
cest sport; din a treia — tineri de 
peste 19 ani, amnd înălțimea 1,90 m 
—- 2,00 m la băieți și peste 1,75 m 
la fete. Peste puțină vreme, federația 
va trimite în fiecare regiune cite un 
delegat care, împreună cu membrii co
misiilor regionale, va organiza selecția 
la fața locului. In afară de vîrstă și 
de înălțime, se va ține seama de cali
tățile și pregătirea fizică. Pentru acea
sta, va avea loc o examinare care va 
conta din trecerea unor norme de con
trol fizic.

După această selecție, cele mai do
tate elemente vor fi propuse pentru 
a participa la o tabără organizată în 
timpul verii de federație, o a doua ca
tegorie va fi recomandată antrenorilor 
unor echipe fruntașe, iar cei din a 
treia categorie vor fi îndrumați către 
echipele din campionatele regionale. 
Vreau să mai spun că F. B. Baschet 
preconizează înființarea unui centru 
de pregătire pe lîngă Școala sportivă 
experimentală Viitorul.

Socotesc că ceea ce s-a făcut pînă 
acum nu a fost decît un început, 
care trebuie continuat cu și mai mare 
amploare. De aceea, profit de ocazie 
pentru a mulțumi celor care au răs
puns apelului făcut de federație șl, 
în același timp, pentru a reînnoi rugă
mintea să fim încunoștințați operativ 
de existența tinerilor cu talie înaltă, 
viitori baschetbaliști fruntași ai țării.

Prima etapă a campionatului repu
blican pe echipe a ridicat, printre al
tele, o problemă deosebit de impor
tantă, de care ne vom ocupa cu pre
cădere în articolul de față, aceea a 
selecționării și pregătirii elementelor 
de perspectivă.

Pentru a ridica gimnastica noastră 
la nivelul mondial și pentru a com
pleta loturile republicane, este nevoie 
de descoperirea unor elemente noi, ta
lentate, de pregătirea lor în pas cu 
cerințele actuale mereu crescînde.

în concursul feminin, din „vechea 
gardă" a participat doar Sonia Iovan, 
sigură și precisă, așa cum o cunoaștem. 
Dintre debutantele de la Tokio, Elena 
Ceampelea s-a evidențiat din nou, pro- 
mițînd să ajungă o gimnastă de mare 
clasă.

Dacă facem un clasament, neoficial, 
pe baza numărului gimnastelor tinere 
și pregătirii lor, primele locuri sînt 
ocupate de Dinamo Bacău, Selecțio
nata Cluj (gr. B), Selecționata Brașov, 
Selecționata Dobrogea (gr. B), Petrolul 
Ploiești etc. In schimb, în coada cla
samentului se situează Olimpia Bucu
rești, Selecționatele Banat și chiar pri
mele trei clasate în grupa A, care nu 
au prezentat la concurs aproape nici o 
gimnastă de perspectivă. Acest lucru 
înseamnă că la echipele respective nu 
există încă nici o preocupare pentru 
o selecție corespunzătoare, că se lu
crează în virtutea inerției, cu metode 
învechite, care se reflectă în exerciții 
șablon, depășite.

Felicităm și-i dăm ca exemplu pe 
antrenorii Mircea Bibire și Marina Bi-

bire (Bacău), Francisc 
Darvaș și Ista Pașcu 
(Cluj), Meta Popescu și 
Ileana Diaconescu (Bra
șov), Jeana Baltă și Ani- 
ca Bigan (Constanța) care 
au selecționat și au pre
gătit gimnaste ca Maria 
Andrioaie, Carmen Gre
cu și Marina Busu, Maria 
Măcicășan, Irina Sărăcuț 
și Agneta Bago, Ileana 
Duicu și Despina Ceocea- 
nu, Mariana Bosolan și 
Constanța Postolache. în 
fața antrenorilor noștri 
stau sarcini de mare răs
pundere.

Pe lîngă alte probleme, 
ca aceea a pregătirii fi
zice generale continue, 
cu mijloace adecvate 
nasticii, a pregătirii 
nice a elementelor 
mare dificultate, pe 
metodelor celor mai 
deme, atragem
asupra problemei origina
lității combinațiilor.

Trebuie să punem la 
contribuție imaginația gim
nastelor și a antrenorilor 
pentru a crea combinații 
cări grele și de legătură cît mai ori
ginale, pe stilul fiecărei executante >— 
lucru deosebit de apreciat în con
cursurile internaționale.

La băieți ne-a bucurat progresul 
tehnic înregistrat de echipele din gru-

gim- 
teh- 

de 
baza 
mo-

atenția

Elena Ceampelea (Petrolul Ploiești) intr-o săritură .....................................spectaculoasă la birnâ
Foto: L. Bucin

D. STĂNCULESCU

de miș-

I
i CAMPIONATUL PE ECHIPE AL CAPITALEI

Miercuri seara, în sala Dinamo a 
avut loc prima reuniune din cadrul 
campionatului de box pe echipe al 
Capitalei. Participante, combinatele 
Dinamo+Steaua și OLimpia+Con- 
structorul. Prima combinată (în 
special, Dinamo) a prezentat un lot 
mai valoros, mai bine pregătit din 
toate punctele de vedere și a cîș
tigat partida la un scor categoric: 
31—13. Datorită dezechilibrului de 
forțe, reuniunea nu s-a ridicat la 
un nivel spectaculos corespunzător. 
Au fost totuși cîteva meciuri mai 
echilibrate care s-au desprins de 
celelalte prin frumusețea lor. Unul 
dintre acestea a fost cel dintre ju
niorii Șt. Hîrșu (O+C) și Gh. Con
stantin (D+S), în care primul a 
cîștigat la puncte.

Un alt meci frumos, însă amical, 
a fost cel în care s-au întâlnit P. 
Brinduș (D-|-S) și D. Ancuța (O-j-C). 
Dinamovistul, boxînd atent și în 
continuă mișcare, a cîștigat dar la 
puncte

La celălalt pol s-a situat partidă 
Gh. Voicu (D+S) — C. Grigore 
(O-j-C), în care primul a obținut 
victoria prin abandon. învinsul ă 
boxat sub orice critică (obstrucții, 
box periculos cu capul, lovituri in
corecte) și a fost totuși lăsat să con
tinue o asemenea luptă de către 
arbitrul din ring, Grigore. Ne sur
prinde cum antrenorul Gh. Lungu 
a putut să prezinte pe . ring un ase
menea „boxer".

Iată celelalte rezultate, la juni
ori : I. Nebunoiu (D+S) b.p. I. Mo
canii (O+C), D. Precup (D+S) b.p. 
N. Sulger (0+0, I. Stan (D+S) 
b.p. G. Grecu (O+C) ; la seniori : 
V. Drăgan (D+S) b. ab. I A. So- 
crate (0+0, O. Gavrilă (D+S) b.p. 
L Casapu (O + C). (m. t.J.

• Mîine, la ora 10, în sala Fla
căra roșie are loc întâlnirea dintre 
formațiile Voin ta+ Viitorul—Pro-
gresul-ț-'S.P.C.

pa A. Am observat la gimnaștii noștri 
fruntași, o îngreuiere a exercițslor li
ber alese cu mișcări noi și suficient 
de bine executate. La succesul com
petiției a contribuit și faptul că Di
namo ~ 
de la 
zentat 
tiți.

Din

?roblema elementelor de perspectivă, 
n afară de cîțiva, de fapt unii cunos- 

cuți mai de mult, ca: N. Berea, 
Gh.IIorotan, Z. Simon, V. Neagu (Dina
mo Buc. — care, de altfel, „bate" 
Steaua în privința perspectivei), M. 
Alexa, C. Pop (Cluj), M. Benea (Ti
mișoara), frații Blaj (Brașov), M. Li- 
sovschi (Știința Buc.), nu prea am a- 
vut pe cine remarca. Instituirea gru
pei B la băieți, fără a delimita vîrsta 
participanților, nu și-a atins scopul. 
In echipele B au concurat, pur și 
simplu, cei care nu au avut loc în 
prima formație, mulți sportivi vîrstnici. 
Nivelul concursului la această grupă, 
bineînțeles cu unele excepții, poate fi 
socotit total nesatisfăcător. Cei de la 
Vagonul Arad, Selecționata Cluj sau 
Dobrogea (ultimii au avut scuza de a 
fi participat pentru prima oară în 
campionat) au făcut, la unele aparate, 
o simplă parodie a gimnasticii de per
formanță. Ce părere au antrenorii res
pectivi despre procesul de instruire pe 
care îl conduc ? Dar despre obligația 
lor profesională de a aduce gimnaști 
noi și talentați care să reîmprospăteze 
lotul republican ?

București a trebuit să lupte 
egal cu Steaua, care s-a pre- 
cu gimnaști foarte bine pregă-

păcate la băieți stăm slab în

ILDICO ȘIRIANU



aramouche
nța Craiova—Dinamo București)

Stea cade din cer 
(Steaua — Steagul roșu)

dC NEAfiU RADULESCU

Tocmai tn capul meu ?

Zbor întrerupt 
(Farul — Rapid)

MUST, A XIX-A ETAPA A CATEGORIEI A
Etapa de mîine, a XlX-a a campio

natului categoriei A, programează 
următoarele partide i

CLUJ: Știința — Dinamo Pitești 
IAȘI: C.S.M.S. — U.T.A. 
CONSTANȚA: Farul — Rapid 
PLOIEȘTI: Petrolul — Minerul

Presa italiană 
A. C. Milan -

Hai Scaramouche, salveaza 
onoarea echipei I

*
oi pe un balansoar 
’rogresul — Crișul) Micul pescar

(C.S.M.S. Iași—U.T.A.)

C. Tească: Măcar... un oblete!'«■ ’::

CRAIOVA: Știința — Dinamo
București

BUCUREȘTI: Progresul — Crișul 
și Steaua — Steagul roșu.

Programul din Capitală începe la 
ora 14,30, pe stadionul .23 August”, 
avînd în deschidere o partidă din 
cadrul campionatului orășenesc de 
copii.

despre meciul 
Lotul R. P. R.

După cum se știe, miercuri 21 apri
lie se va disputa cea de a XX-a etapă ; 
a campionatului, după care întrecerea 
echipelor din categoria A se întrerupe 
pînă la 9 mai, pentru a face loc pre
gătirilor și meciului cu Turcia din ca
drul preliminariilor campionatului mon- 
dial. In perioada de întrerupere ne vor 
vizita mai multe echipe, printre care 
și formațiile cehoslovace SPARTAK 
TRNAVA și SPARTAK PLZEN.

Spartak Trnava, care ocupă în mo
mentul de față locul 9 în categoria A, 
va juca la 22 aprilie la Cîmpia Turzii ’ 
cu Industria sîrmei, trei zile mai tîr- 
ziu la Cluj cu Știința și la 28 aprilie 
Ia Baia Mare, cu Minerul. Turneul 
formației Spartak Plzen, aflată pe pri
mul loc în categoria B, a suferit o 
modificare: ea intîlnește la 22 aprilie 
formația timișoreană Știința, iar la 25 
aprilie pe U.T.A. (în loc de Crișul O- 
radea) și își va încheia turneul la 27 
aprilie la Satu Mare, în compania for
mației locale Sătmăreana.

cut cel mai mult la romîni a fost ver
va și sprinteneala cu care acționează 
atacanții. Pîrcălab, Ionescu și Creini- 
ceanu știu să se descurce cu multă 
măiestrie atunci cînd acțiunea ofensivă 
îi solicită la schimburi sau la „dia
loguri". Romînii manevrează destul de 
bine 
care 
cîmp 
rare, 
cânți".

loc 
Siro 
A.C.

După meciul 
miercuri seară pe 
din Milano, între 
Milan și Lotul nostru reprezentativ, 
presa italiană a publicat o serie de 
cronici și comentarii.

Iată ce scrie, între altele, ziarul 
„GAZETTA DELLO SPORT":

„Milan a întîlnit o echipă remarca
bilă. Reprezentativa romînă a lăsat o 
bună impresie prin organizarea jocului 
său defensiv, bazată pe o strictă apli
care a sistemului 4—2—4. Jucătorul 
C. Dan a acționat ca „libero", Hălmă- 
geanu a marcat omul cel mai avansat. 
Ghergheli a contribuit și el la apăra
re, dar s-a lansat adesea în atac, pe 
care l-a susținut alături de Georgescu, 
constituind — împreună cu acesta — 
elementele de control ale centrului 
terenului.

Acestor doi jucători le-a dat o pu
ternică „mină de ajutor" extremul 
dreapta Pircălab, care se lansează în 
acțiuni de departe, din mijlocul tere
nului, și care — împreună cu lones- 
cu — constituie „tandemul perforant" 
al atacului. Romînii au impresionat, 
de asemenea, prin controlul asupra 
mingii, prin perfecțiunea jocului de 
ansamblu. Ei sint încă deficitari în 
finalizarea acțiunilor și în jocul în 
adîncime, deși — după cum vom ve
dea (N.N. ziarul se referă aici la des
crierea fazelor, care urmează comen
tariului) — romînii i-au dat destulă 
bătaie de cap uneori portarului Bar- 
luzzi.

Partida a fost destul de frumoasă, 
interesantă din punct de vedere teh
nic".

La rîndul său, ziarul „TUTTO
SPORT" subliniază că „ceea ce a plă-

care a avut 
stadionul San 
echipa gazdă

cu acele pase scurte și precise 
îi cheamă, în același timp, în 
pe componența liniei de apă- 

pe oamenii din mijloc și pe ata-

Ceva despre înaintași

ÎN JURUL UNUI PENALTI • ••

îmbăta trecută, pe stadionul Vul- 
din Capitală s-a disputat întîlni- 

de fotbal din cadrul campionatului 
icnesc dintre echipele de seniori 
LCAN și ICS1M.
,a acest joc s-a petrecut o fază 
e se impune a fi relatată întrucît 
zintă un interes deosebit prin pro- 
.nele pe care le ridică.

min. 65, la un fault în ca- 
l gazdelor arbitrul a acordat o lo- 
iră de la 11 m. Parte din specta- 

au protestat fi au susținut că nu 
ruia acordată această lovitură în- 
oît N-A FOST FAZA DE GOL. 

astfel de comentariu nu se aude 
itru prima oară cînd se acordă o 
itură de la 11 m. Deschizînd regu- 
ientul, la art. 14 comentarii (pag. 

a ediției recente), se arată că, 
itru ca arbitrul să penalizeze cu o 
itură de la 11 m nu este necesar 
să fie fază de gol ; dacă toate ce- 
alte prevederi ale regulamentului 
tifică acordarea acestei lovituri, 
ci, arbitrul jocului a procedat foarte 
•ect dictînd lovitura de pedeapsă 

m).
Dar faza aceasta a avut ca urmare 
fapt cu totul ieșit din comun, care 
impune a fi relatat. Ce s-a int im

it ?
După discuții îndelungate asupra ca
ntității penaltiului, lovitura a fost 
uși executată și, în timp ce mingea 
îndrepta vădit către colțul din 

nga al porții (jos), un cetățean, Ve- 
u, a sărit din spatele porții, de unde 

fusese înlăturat la timp și intro- 
'.cînd ■ ‘ ‘ 
lui , l~u ueviu, uju.u
și discuții și comentarii, 
'ia acordat acum ? Arbitrul 

repetarea loviturii din care 
tă s-a înscris.
A procedat just — și de 
asta — arbitrul ?
Revenind la regulament trebuie 
lat că, la art. 10 (pag. 72 pct.
precizează că „nu se poate acorda în 

ci un caz un gol atunci cînd mingea 
fost oprită de un corp străin înain- 

i de a depăși linia de poartă. Dacă

acest fapt se produce în cursul unei 
faze obișnuite de joc, partida va trebui 
întreruptă și reluată printr-o minge 
de arbitru în locul unde balonul a 
venit în contact cu acel corp“. Este 
cazul să facem aici aplicarea preve
derilor acestui articol ? Discutabil, 
mai ales din punct de vedere al echi
tății, care pledează mai degrabă pen
tru repetarea loviturii.

In altă parte la articolul 14 se a- 
rată că în caz de prelungirea jocului 
pentru executarea unei lovituri de pe
deapsă, lovitura va fi repetată dacă un 
spectator intervine în traiectoria ba
lonului și oprește intrarea mingii în 
poartă. Se încadrează aici situația pe
trecută la acest joc ? Nu, pentru că 
penaltiul s-a executat la mijlocul re
prizei, deci nu în prelungirea jocului. 
Deci, discutabil și aici. Doar pentru

respectarea spiritului de echitate am 
putea asimila cazul.

Prin urmare faptul petrecut nu se 
încadrează perfect în nici una din 
prevederile regulamentului de joc și 
doar pentru acest considerent, s-ar 
putea asimila cazul în prevederile ar
ticolului 10 pct. 2 cu o minge de ar
bitru cum s-ar putea susține, ignorînd, 
în acest caz, echitatea.

Aici are cuvîntul FIFA, căreia, ex- 
punîndu-i cazul Colegiul Central de 
Arbitri ar fi bine să-i ceară un răs
puns precis, pe care să-l cunoaștem 
și noi.

N. CHELEMEN
din Colegiul regional de arbitri 

București

Pentru amatorii de statistică

E mai ușor «să distrugi” decît „să 
construiești”. Pe această axiomă se 
bazează tactica multor echipe din 
zilele noastre. „DEFENSE FIRST” 
(„mai întîi apărarea”) a decretat 
Herbert Chapman de la „Arsenal” 
din Londra, acum vreo 40 de ani, și 
acest principiu a revenit la modă 
acum, cu multe exagerări impuse de 
diverse motive sportive și extraspor- 
tive. Se masează în careu cinci, șase, 
șapte și opt apărători și fac înainta
șilor viața cît mai grea. Pentru a 
trece de o astfel de apărare aglo
merată, este nevoie de o artă deose
bită, de adevărate sclipiri de geniu 
izvorîte din miile de ore de pregătire 
ale unor fotbaliști deosebit de dotatl. 
Este nevoie de un jucător care trece 
în slalom amețitor printr-o pădure de 
picioare, care știe să păzească cu 
strășnicie balonul lipit de bocancul 
lui, care uluiește cu fente și driblin
guri pe oponentul lui făcîndu-1 șah- 
mat și care, cu gîndul mai iute ca 
vîntul, sesizează orice breșă pentru 
a crea marea ocazie unui partener 
sau pentru a executa sentința singur, 
cu un șut precis. Și se găsesc astfel 
de jucători, pentru că altfel tot jocul 
nu ar mai avea farmec.

E bine să ai un David sau un Voi- 
nescu in poartă. Ei vor putea repara 
eventual greșelile unui șir întreg de 
fundași, dar nu vor apăra ceea ce 
este imp arabil. Să te aperi bine e ne
cesar dar nu este suficient: mai trebuie 
să și marchezi. Poți să ai un Albu, 
un Costică Marinescu sau un Apolzan 
in fața porții, ei îți vor permite să 
dormi ceva mai calm simbătă seară, 
dar ei nu vor putea să ciștige jocul 
de a doua zi. Și poți să ai in mij
locul terenului jucători cum au fost 
Cotormani, Călinoiu și Bone, care 
vor duce balonul 
tare, dar ei arar 
a putea învinge.

Acolo, departe, 
verse, trebuie să 
să creeze breșe,
forme, altfel echipa ta cu David, cu 
Albu, Apolzan, C. Marinescu, Cotor
mani, Călinoiu și Bone va juca pro-

negreșit la înain- 
vor marca pentru

in fata porții ad- 
ai oameni capabili 
capabili să trans-

piciorul în traiectoria „balo- 
l-a deviat în afara porții, la- 

Ce tre- 
a hotă- 
de astă

data a-

a-
2)

• Rapid a susținut 8 jocuri oficia
le in acest sezon: cinci de campionat, 
două de cupă și unul in turneul bal
canic. Feroviarii nu numai că le-au 
cîștigat pe toate, dar au reușit și o 
performanță 
primit nici 
ral: 
bun.

16—0,
dar o

destul de rară: nu au 
un gol / Golaveraj gene- 
ceea ce înseamnă atac 

apărare și mai bună.

Spre deosebire de Rapid, CSMS 
este performeră de altă natură: 
meciuri de campionat nu a mar- 

„Firma" este sal-

Iași 
în 5 
cat nici un gol. 
vată doar de un joe de cupă (cu
Steaua) cîștigat de ieșeni cu 2—1, după 
ce se calificase printr-un... 0—0 eu 
Marina Mangalia. Două goluri în 7 
meciuri, să recunoaștem, este extrem 
de puțin pentru o echipă de „A"....

• Dinamo București și C.S.M.S. 
sint singurele echipe care nu au 
reușit să ciștige nici un meci in retur)

• 6 echipe au golaveraj pozitiv 
(Rapid, Dinamo București, Steagul 
roșu, Steaua, Petrolul și Dinamo Pi
tești) ceea ce poate constitui o notă 
bună pentru ele. Dar nici una din ele 
nu se poate lăuda cu eficacitatea : me
dia de goluri de meci este sub 2 (1,72 
la Dinamo București — maximum și 
1,22 la Steagul roșu și Petrolul — 
minimum). Celelalte echipe prezintă 
golaveraje negative. Notă proastă și 
foarte proastă pentru atacuri dar și 
pentru apărări. Exemplul cel mai... ne
gativ i Crișul cu 14:16 în 18 me
ciuri I ? I ?...

• Petrolul este posesorul unei „fru
moase" colecții de 1—0: la acest 
scor a cîștigat o dată și la același 
scor a pierdut de patru ori in 7 me
ciuri. Și nu-i întimplăior. De mai mult 
timp echipa ploieșteană și-a pierdut 
eficacitatea liniei de atac, tot greul Câ- 
zînd pe apărare.

babil frumos, va domina poale, dar 
nu va învinge.

Acolo, Ia înaintare, se cere ceva 
în plus peste ceea ce poate da restul 
echipei — altfel toate eforturile ce
lorlalți nu pot fi transformate în vic
torie. Pentru a corespunde la înain
tare nu este nevoie de un berbec 
pentru dărîmarea zidurilor cetății. 
Este nevoie de o tehnică mai bună 
decît a celorlalți, de o gîndire mai 
rapidă și de o bună doză de... viclenie. 
Astfel de tacticieni, vicleni, i-ain avut 
printre alții pe Ciolac, pe Ozon. Multe 
surprize au creat aceștia fundașilor 
din fața lor prin execuțiile și mane
vrele lor neașteptate. Și mai bine 
este, desigur, ca pe lingă faptul de 
a fi mare tactician și fin executant, 
să mai fi și un redutabil șuter, cum 
a fost Baratki, de exemplu. Dar, cert 
este că orice echipă care vrea să stră
lucească, să se ridice deasupra me
diocrității, trebuie să aibă măcar doi 
sau trei înaintași de acest fel.

Este o simplă ipoteză, dar este po
sibil, ca una din cauzele ineficacității 
relative a echipelor noastre din ul
timii ani să fie tocmai lipsa acelor 
elemente de mare valoare la înain
tare ale căror sclipiri permit să se 
depășească și cele mai aprige apă
rări. Și este un fapt cert că în orice 
confruntare mai pretențioasă vom 
întîlni jucători de această valoare.

Fotbalul nostru poate trece printr-o 
perioadă în care să lipsească jucători 
de acest fel. Dar o astfel de perioadă 
nu poate fi decît trecătoare. Școli 
fotbalistice cu strălucită tradiție au 
traversat perioade de acest fel nu 
mai departe decît în aceste decenii 
de după războt Ne gîndim la Anglia 
(1953—1960), la Ungaria (1956—1962), \
și se pare că Franța ș.a. trec în acest 
moment printr-o astfel de perioadă.

In ceea ce ne privește așteptăm 
apariția cît mai grabnică a acestor 
înaintași valoroși — recrutați dintre 
actualii jucători, dacă aceștia se vor 
pregăti în consecință, sau dintre cele 
mai tinere vlăstare ale fotbalului 
nostru — 
adevărat 
îi doresc 
baiului.

pentru ca să înregistrăm-cu 
acei pași înainte pe care 
masele de iubitori ai fot-

TUDOR VASILE

XO INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ
Comisia de fotbal a orașului Bucu- 

lești, împreună cu F.R.F. și adminis
trația stadionului 23 August, au în
cheiat săptămîna trecută „o minută", 
în sensul că la toate cuplajele de pe 
stadionul „23 August", în deschiderea 
lor, să se dispute câte un joc din 
campionatul de copii al orașului 
București.

începutul acestei acțiuni a avut loc 
duminică 11 aprilie a.c. la jocurile 
Dinamo București — Știința Cluj și 
Rapid — Petrolul, unde, în deschiderea 
acestor partide, a avut loc jocul de 
copii dintre Granitul și Flacăra roșie.

Timpul nefavorabil nu a permis ca 
jocul acestor micuți fotbaliști să fie 
urmărit de un număr unare de specta-

tori. Totuși, pentru cei prezenți, 
tii s-au străduit să creeze faze __
moașe de joc, care la un moment dat 
au „încălzit" tribunele.

Această inițiativă, programarea de 
jocuri pentru copii în deschidere la 
cuplajele de pe stadionul „23 August", 
are menirea de a stimula pe micuții 
fotbaliști. Mîine, spectatorii de pe 
„23 August" vor putea urmări meciul 
de copii : Progresul I — Dinamo I, 
care va începe la ora 13,15.

ION MIHĂILESCU

puș- 
fru-
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Ce v-ați propus pentru Monte Carlo?
pe care 

țintașilor
Aceasta a fost întrebarea 

am adresat-o zilele trecute 
noștri fruntași, ton Tripșa și Nicolae 
Rotaru, selecționați în lotul reprezen
tativ care va participa la cea de a IX-a 
ediție a „Cupei Țărilor Latine" ce va 
avea loc peste citeva zile la Monte Cario. 
Răspunsul a fost, firește, acela că tră
gătorii romîni sînt deciși să readucă 
în țară, pentru a șaptea oară, cupa de 
aur ce se oferă cîștigătoriior.

Cei doi sportivi ne-au relatat că 
pregătirile pentru această importantă 
competiție au început, încă din iarnă, 
iar zilele acestea trăgătorii au făcut 
ultima verificare cu prilejul concursului 
„Cupa Olimpia".

„Din păcate — ne spuneau Tripșa 
și Rotaru — timpul friguros din a- 
cest început de primăvară ne-a stin
gherit serios la antrenamente. Dacă 
ținem cont că ceilalți participanți (ita
lienii, francezii, spaniolii, portughezii) 
s-au pregătit în condițiile anei clime 
dulci, noi am fost oarecum handicapați".

In continuare am rugat pe cei doi 
sportivi să ne relateze ceva și 
despre ultimele ediții ale acestei impor
tante competiții.- După cum se știe, ne 
spunea Tripșa, „Cupa Țărilor Latine" 
a ajuns anul acesta la a IX-a ediție- 
Sportivii romîni au fost prezenți la șase 
ediții pe care- le-au cîștigat. Tripșa a 
concurat la trei ediții și s-a clasat me-

reu pe locuri fruntașe). Veteranul aces
tui concurs este pistolarul St. Petrescu 
care anul acesta va fi pentru a șaptea 
oară prezent pe standul de tragere.

Am aflat, de asemenea, că participa
rea sportivilor romîni a fost așteptată 
cu mult interes de către ceilalți con
curenți. Aceasta datorită și faptului că 
țara noastră ocupă un loc fruntaș în 
ierarhia tirului mondial. De fiecare dată 
trăgătorii din Italia, Franța, Portugalia. 
Belgia, le solicită sportivilor romîni 
sfaturi tehnice. De exemplu, italienii, 
francezii și spaniolii și-au adaptat ma
terialele de concurs după modelele tră
gătorilor noștri.

Competiția a avut și o contribuție 
serioasă în dezvoltarea tirului sportiv in 
țările latine din Europa. La ora actuală 
italienii și francezii sînt redutabili în 
probele de pistol viteză și pușcă, iar 
spaniolii la pistol precizie. Sînt recunos- 
ctiți trăgătorii Mazzoni și Varetta — 
Italia (pistol viteză), Gonzales — Spa
nia (precizie), Mazoer — Franța (puș
că) și alții.

La întrecerile celei de a IX-a ediții 
a „Cupei Țărilor Latine" vor participa 
sportivi din Romînia, Italia, Franța, 
Spania, Belgia, Portugalia, Monaco și 
Grecia. (S-a acceptat de anul trecut să 
participe și sportivii greci).

Din reprezentativa noastră vor face 
parte, printre alții : /. Tripșa, Al. Roșea, 
St. Petrescu (pistol viteză), N. Rotaru, 
I. Olărescu, T. Ciulii (pușcă), N. Bratu, 
L. Giușcă (pistol precizie).

Sperăm, ne spunea Tripșa, că și de 
data aceasta frumoasa cupă va lipsi 
doar citeva zile din vitrina de onoare 
a Federației romîne de tir, că ea va 
fi readusă, in București, de către spor
tivii noștri.

Prima etapă a „Cupei regiunilo
A început tradiționala întrecere 

de ciolism dotată cu trofeul „Cupa 
regiunilor". Prima etapă a acestei 
competiții, rezervată tinerilor ru
tieri, s-a desfășurat pe șoselele din 
împrejurimile orașului Ploiești. Da 
start au fost prezenți alergători 
reprezentând regiunile Brașov, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Galați, 
Ploiești și orașul București. Echi
pele reprezentative sânt formate din

ACTUALITĂȚI INTERNAȚIONALE

europene feroviare 
programate între 23 
orașul iugoslav Ma-

Pe vint și pe frig, rezultate bune in „Cupa Olimpia"
Pe poligonul Tunari au început ieri 

întrecerile din cadrul concursului re
publican „Cupa Olimpia". Vremea 
urită din ultimele zile a continuat și 
ieri silind pe trăgători să îndure cu 
stoicism frigul de... decembrie. Mai 
suflînd în mîini, mai... îmbrățișînd 
soba de teracotă din vestiar, ei au 
reușit să termine cu rezultate bune 
concursul.

Rezultate : pistol viteză: 1. ȘT. PE
TRESCU (Dinamo) 592 p ; 2. I. Trip
șa (Dinamo) 590 p ; 3. V. Atanasiu 
(Steaua) 589 p; pe echipe: 1. Di
namo 2 351 p ; Armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat, seniori: 1. L. 
Cristescu (Steaua) 587 p : 2. N. Ro
taru (Steaua) 586 p ; 3. M. Ferecatu 
(Dinamo) 585 p ; pe echipe : 1. Steaua 
2 323 p ; junioare : 1. Elena Nistor 
(Steaua) 580 p ; 2. Maria Arimie (Vo
ința Sibiu) 578 p ; 3. Mariana Anto
nescu (Știința) 572 p. Armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri seniori, pozi-

p:
3.

ția în genunchi: 1. N. Rotaru 386 
2. Gh. Vasilescu (Olimpia) 376 p ; «.
I. Olărescu (Știința) 374 p ; pe echipe: 
1. Olimpia 1490 p; Poziția în picioare: 
1. T. Ciulu (Steaua) 364 p : 2. Gh. 
Vasilescu 358 p ; 3. N. Rotaru 357 
p ; pe echipe : 1. Steaua 1 406 p ; pe 
trei poziții: 1. N. Rotaru 1 132 p ; 2. 
Gh. Vasilescu 1 122 p ; 3. M. Fere
catu 1121 p ; pe echipe: 1. Steaua 
4 447 p; Armă liberă calibru redus 
3x30 focuri junioare, poziția în ge
nunchi : I. Elena Nistor 279 p ; 2. 
Aritina Bițică (Steaua) 270 p ; 3. Ma
rfa Pleșa (Metalul) 258 p; poziția în 
picioare : 1. Elena Nistor 266 p; 2. 
Aritina Bițică 238 p ; 3. Mariana An
tonescu 217 p ; pe trei pozifii : 1. Ele
na Nistor 834 p ; 2. Aritina Bițică 
792 p ; 3. Mariana Antonescu 757 p. 
întrecerile continuă astăzi, mîine și 
luni pe același poligon.

; 2.

V. GORUN

Concurs Pronosport intermediar
A început vînzarea pentru con- 1 picup „Suprapbon" cu amplificator 

cursul intermediar Pronosport orga- și 10 discuri microsion 25 cm Arde- 
nizat între 21—25 aprilie 1965. Par- leanu Ștefan — Constanta ; 1 mașină 
ticiparea la acest concurs intermediar 
se va face în același mod și pe ace-

0 leași buletine ca ia

9

orice concurs 
obișnuit cu singura deosebire că în 
loc de numărul concursului se va în
scrie cuvîHtul „intermediar”.

Vînzarea se închide marți 20 apri
lie 1965 în același timp cu închiderea 
vînzării pentru concursul Prono- 
expres hr- 16 din 21 aprilie 1965.

Programul concursului intermediar 
Pronosport este afișat Ia toate agen
țiile Lotd-Pronosport.--4

LISTA UÎȘTIGĂTORILOR ÎN 
OBIECTE DE LA CONCURSUL SPE
CIAL PRONOSPORT DIN 4 APRILIE 

1965

1 autoturism „Trabant Combi" Du- 
mitriu Mihai — Găești; 1 motocicletă 
C.Z. 125 cmc. Dunăreanu Ion — 
Bîtlăd; 1 motoretă „Jawa-Stadion" 
Barabaș Ferencz — din Toplița, 
1 televi&r ... „Stassfurt" (cu picior) 
MolHbveănu Badiu — Timișoara ; 1 
motoretă „Supei" Stefan Ion — Mo- 
reiii; 1 apâiat radio „Rosini" (stereo) 
Verbhca Ion — lași; 1 magnetofon 
„Tesla B III" I.azăr Iosif — Craiova; 
1 mașină electrică de cusut „Rodica" 
Săvulescu Constantin — Buzău; 1 
aparat radio „Acord" Mihăescu 
Gheorghe — București1 frigider 
„Fram" Crăciun Vasile — București; 
1 frigider „Yety" Panaite Ion — 
Galați; 1 aparat radio „Simfonia" 
Georgescu Mihai — București; 1 ceas 
de mînă „Tellus" cromat Lubinschi

— Sinaia; 1 frigider „Alka" 
Knall Ion — Hunedoara; 1 aparat 
radio „Spidola" cu tranzistori Toma 
Ion ~■ Lespezi, Ppșcani; 1 aparat 
radio ‘ „Spatz Baby" cu tranzistori 
Bălăgică ■ Marie — Constanța; cîte 
un gparat radio „Delta" cu tranzis
tor!: Ionescu Vasile -r Ploiești si 
Bărbu Ioh — București; 1 bicicletă 
„Favorit" Matei Valentin — Craiova;

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4643

cîte 2 juniori de categoria a 
4 de categoria I și 2 tineri 
au împlinit vîrsta de seniorat.

în prima etapă, concurenți 
avut de parcurs un contraMimj 
dividual și o cursă cu plecar 
bloc. întrecerea contra-cronon 
(15 km) a fost dominată de 
gătorii ploieșteni care, de altfe 
și ocupat primele două locui 
clasament : 1. E. Georgescu 5 

Gri 
(Br. 
au 
în

Campionatele 
de popice sînt 
și 25 aprilie în 
ribor. Echipa noastră feroviară va fi 
formată din următorul lot: V. Cristu, 
T. Szemani, P. Purje, V. Mîntoiu, D. 
Ivanciu, T. Buzea și C. Balaban. La 
actuala ediție a campionatelor euro
pene vor concura reprezentativele 
Austriei, R.D. Germane, R.F. Germane, 
R.S. Cehoslovace, R.P. Ungare, R.P. 
Polone, R.S.F. Iugoslavia ș.a.

Sportivii romîni mai au în față o 
importantă confruntare internațională: 
la 30 mai, ei vor întîlnl la Budapesta 
puternicele selecționate ale R.P. 
Ungare. în vederea acestei duble în- 
tîlniri 
și tot

au fost selecționate 20 de fete 
atîția băieți.

dovenesc Industria locală 
Mare, C.S.M. Reșița — Voința 
iova, Laromet București — Progresul 
Pitești, Viscoza Lupeni — U.T. Arad, 
Voința Tg. Mureș — Hidromecanica 
Brașov, Flacăra Cîmpina — UDirea 
Roman, Sănătatea Iași — Rapid Bucu
rești, Cetatea Giurgiu — Petrolul 
Ploiești; masculin: Clujeana Cluj — 
Fulgerul C. Lung Moldovenesc, 
Olimpia Reșița — Minerul Vulcan, 
Voința Oradea — Constructorul Cra
iova, Electrica Sibiu — C.S.M. Reșița, 
Unirea Roman — Locoriiotiva Iași, 
Voința Tg. Mureș — Progresul Cehul 
Silvaniei, Flacăra Cîmpina — Progre
sul Pitești, Rapid București — 
tea Giurgiu, Rafinăria Teleajen — ♦ 
Cimentul Medgidia. Citeva meciuri* 
masculine vor avea loc la 1 și 2 mai. >

RECORDURI REGIONALE

Cra-

1. E. Georgescu
2. Gh. Tomescu 23:04, 3. C.
(București) și St. 
23:40. A doua zi, 
startul în cursa cu 
Cu toate că de-a 
de km au fost întreprinse o 
de spectaculoase atacuri, în sp 
de rutierii din București, Br. 
Ploiești și Tg. Mureș, totuși îi 
gătorul a fost cunoscut ia spr 
final: 1. A. Lazslo (Tg. M
1 h 03:39, 2. Gh. Tomescu (Ploi
3. L. Ciulencă (Tg. Mureș), ■ 
Tudorică (Brașov), 5. T. C 
(Galați) etc. același timp cu 
gătorul.

Pe echipe, etapa a fost cîșt 
de reg. Ploiești cu 4 h 20:33 
mată, în ordine, de orașul E 
rești 4 h 22:55, reg. Brașov 
23:08, reg. Cluj 4 h 25:18, reg. 
reș-Autonomă Maghiară 4 h 
și reg. Galați 4 h 26:37. Etaj 
doua a „Cupei regiunilor" este 
gramată la Tg. Mureș în c 
lunii mai.

Campionatul regiunii Ploiești, care * 
angrenat 11 echipe, s-a încheiat cu 4 

victoria formației Rafinăria Teleajen * 
cu 56 p, urmată în clasament de* 
Flacăra Cîmpina, tot cu 56 p (punct- * 
averaj mai slab). Petrolul Ploiești * 
52 p etc. De-a lungul întrecerilor au 4 
fost stabilite citeva recorduri regio-J 
nale. Autorii: C. Vînătoru la proba ♦ 
individuală de 200 bile mixte cu * 
993 p.d. și echipa sa Rafinăria Te- ♦ 
leajen cu 5 526 p.d. Ț)e asemenea, ♦ 
cunoscuta sportivă1 Valeria Popescu* 
(Petrolul Ploiești) a realizat, în ca-4 
drul fazei regionale, un nou recordJ 
Ia proba de 100 bile mixte: 455 p.d.4

a

Suciu
cicliștii 
plecare 
lungul celo

Săptămina viitoai
pe ecrane

De la

FAZA
PIONATULUI PE ECHIPE

Campionatul republican de popice 
ajuns în faza interregională. Fostele 

ale țării Constructorul

INTERREGIONALĂ A CAM-

a
campioane 
București (feminin). Petrolul Ploiești 
(masculin) și alte echipe valoroase au 
fost eliminate din cursa pentru titlu.

Turul primei etape a fazei inter
regionale se va desfășura în zilele 
de 24 și 25 aprilie, după următorul • 
program : feminin : Voința Oradea — 
Voința Cluj, Fulgerul C. Lung Mol- (P. BREBEANU - coresp. Jț- 
.....   ........ . •’-------------------------------------------------------------------£—-

- ' •

electrică de spălat rufe „Alba Lux 4” 
Pop Adrian — Tg. Mureș ; 1 aparat 
de radio portabil „S 631 T” cu tran- 
zistori Bică Florian 
aspirator „Record" 
Ploiești ; 1 bicicletă 
Grigore 
„Carpați 
Brăila ; 1 ceas de 
Huțcal Mircea — < 
mînă „Mir" aurit Roșu I. Vasile - 
Ruginoasa; cîte un ceas de mînă ♦ 
„Almaz" : Barbu Ion 1—• București și Ț 
Cîță Ion — Pitești; 1 ceas de mînă ♦ 
„Pobeda" cu secundar central Sida * 
Remus — Cluj ; cîte un ceas de mînă ♦ 
„Maiac” : Scrieciu Vasile — Bucu-J 
rești, Ghiosdeanu Gheorghe — Con- •» 
stanța, Bogluț Alexandru •— Teliuc ; ♦ 
1 garnitură tacîmuri inoxidabile de« 
import Dobrescu Petre — București; * 
cîte un ceas de perete „Weimar" : ♦ 
Cononov Mihail și Gavrilă Gheorghe ♦ 
din București și Dolha Dumitru din * 
Năsăud ; 1 stilou „Montblank 34” cu 4 
peniță de aur Halevici Emil — Cluj ; J 
cîte un serviciu de apă „Arlechin" : ♦ 
Teodorescu Rafail Bijctlrești și 
Chircu Teodor — Ploiești.

— Craiova ; 1 
Miclăuș Ion, — 
„Elegant" Ușov

- Constanta • 1 bicicletă 4 
7/8 Goia Ecaterina —*

_  mină „Signal” 4
Giurgiu; 1 ceas dej 

’’’ ♦ __Ț

• Pentru cuplajul de fotbal PRO
GRESUL — CRIȘUL și STEAUA — 
STEAGUL ROȘU de mîine de pe 
stadionul „23 August", biletele se gă
sesc la casele obișnuite : str. Ion Vi- 
du, Pronosport cal. Victoriei nr. 2, 
agenția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioa
nele „23 August", Republicii, Dinamo 
și Ciulești.

• începînd de luni 19 aprilie, ca
sele de mai sus vor vinde bilete pen
tru cuplajul interbucureștean de fot- la bazin.

I. E. B. S.
bal de miercuri 21 aprilie de pe sta- 4 
dionul „23 August", care 'programea- î 
ză jocurile: PROGRESUL — DI-♦ 
NAMO și STEAUA — RAPID. PEN-* 
TRU A SE EVITA AGLOMERA-Ț 
TIILE, CASELE DE BILETE VOR ♦ 
FUNCȚIONA FÂRÂ ÎNTRERUPERE J 
INTRE ORELE 9—20. „ 4

• La bazinul acoperit Floreasca J 
funcționează în continuare cursul de 4 
inițiere la înot pentru copii, Înscrieri ♦

’ 'J V -

>'■' ■ J-noji.a

CENTURA ELASTICA 
DIN FIBRE MEIANA 
PENTRU BARBAȚ1

94.917 LEI LA PRONOSPORT

Pronosport Jconcursului
11 aprilie 1965: 4
I : 1 variantă a 90.045 lei * 
a II-a: 73 variante a*

♦ ♦ ♦♦
♦♦ ♦♦
♦*4
4

♦
59 t
32 4

loc în 4
4 , 4

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. t

a IlI-a 1120 variante a

Premiile
nr. 15 din

Categoria
Categoria

1.480 lei
Categoria

144 lei.
Premiul de 

participantului _____ _
rești care a realizat pe același buletin 
3 variante a II-a și . 3 variante a III-a.

LOTO

categoria I 
Butu Tudor

a revenit 
din Bucu-

La tragerea Loto din 16 aprilie 1965
--- —7 —1---- —. —4 următoarele

62
au fost extrase din urnă 
numere: 64 2S 15 56
79 32 25. Suplimentare: 73 
Fond de premii: 873.702 lei.

Tragerea următoare va avea 
București.

36
69

împotriva consecințelor neplăcute ale intemperiilor și oboselii, 
precum și în afecțiuni reumatice, in protejarea zonei lombare — se 
folosește cu bune rezultate centura din fibre melana.

Datorită benzii sale textile își menține forma și nu se deplasează 
corp.
Este călduroasă și nu împiedică libera respirație a pielii.
Prețul: între 39 și 59 lei. ț
De vînzare in orașul București la magazinul „Adam", di-i Piața 

palatului, precum și în orașele Brașov, Cluj, Tg. Mureș, Sibiu și 
Timișoara.

pe

INSTRUCȚIUNI DE SPALARE:
s .
dr- s

Acest produs se spală în apă caldă (35—40°C) cu săpun de ras, 
fulgi de săpun, Alba-lux sau Alba-super, în vase cu smalțul nedegradat.

După spălare se clătește cu apă rece și se usucă iară stoarcere.

Ca: Săndor Plcsi, Dezsd Garas, 
Sods, Kati Borondy, .Tren Stito, 
Bekes, Măria Mezey, Teri Hor 

Erzsi Măthe

GURA LUMI
o producție a studioului ANIMA

scenariul și regia: 
HORIA STEPANTSOV
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„TUDORICĂ"
Tudorică și trompeta sa 

au devenit ceva obișnuit în 
decorul întîlnirilor fotba
listice. Fără conștiința că 
asta il scoate din anonimat, 
Tudorică și-a impus un 
repertoriu; nu e el prea 
bogat dar e perfect adec
vat : pentru o fază palpi
tantă un „allegro molto vi
vace**; pentru perioadele 
de acalmie, cu pase egale; 
„Hora Unirii**; pentru meci 
de uzură la centrul tere
nului, antrenanta „Perini- 
ță”; pentru demarările lui 
Pîrcălab și clipele electri
zante ale lui Dumitriu, ire
zistibila „Serenada tinere
ții”. Are și el o scăpare : 
nu și~« ales partitura nece
sară înfruntării între ad
versari (cind aceștia nu 
sînt cu mingea) și între 
spectatorii care se... contro
versează ceva mai aprins; 
dar Tudorică e perspicace 
și se descurcă de minune la 
fața locului. Plasează o... 
acută !

Lumea îl cunoaște ca ra- 
pidist. Duminică, de pe la 
12, se agita la intrare; ai 
lui erau în lupta pentru su
premație în prima catego
rie. Miercuri, la meciul cu

Cerno More, trompeta lui 
n-a prea sunat, iar cind a 
făcut-o a scos acorduri 
cam... dezacordate.

Duminică, In primul meci, 
Tudorică vedea ceva rar : 
Dinamo pierdea teren. Ti
nerețea, eleganța și inge
nuitatea in joc a studenți
lor clujeni i-au cerut lui 
Tudorică un efort in plus : 
improvizații pe tema .Vine, 
vine primăvara" !

Cind a intrat Rapidul in 
joc trompeta a tăcut. Ma
rile emoții se traduc in di
ferite feluri ! Apoi, cîteva 
acorduri cu rol antrenant 
pentru inaintași și din nou 
tăcere. Pauza l-a prins in 
mari incertitudini. La hen- 
țul lui Hălmăgeanu, Tudo
rică ridică trompeta, inspi
ră puternic să-și asigure o 
rezistență interioară și la 
1—0 își dezlănțuie forțele. 
Cinta acum ceva dintr-un 
marș solemn, triumfal, cu 
care marii Învingători sint 
primiți in cetăți.

La plecare trompeta lui 
purta o garoafă roșie. Tot 
Tudorică o adusese.

NUȘA NĂMĂIEȘTEANU

Cei mai buni fotbaliști ai lumii Amintiri din tinerețe

In patru rînduri
La fabrica de mase 

plastice București au 
luat ființă noi secții 
sportive.

Și-au înzecit cu toți 
efortul, 

Iar rezultatul nu
surprinde : 

Acolo-n permanență 
sportul 

Ca masa plastică...
se-ntinde 1

La asociația sportivă 
Avîntul din Capitală se 
practică numai popicele

La Avîntul-toți susțin 
Doar popicele din plin. 
Restul sporturilor, toate, 
Activează... izolate.

Fotbaliștii de la Pro
gresul au preluat iar 
coada clasamentului.

Povața pentru ei e una : 
Să circule-n tramvai 

într-una.
Poate așa vor lua aminte 
Cum... „se-avansează 

înainte".

V. D. POPA

Nu este ușor de stabilit 
care au fost cele mai mari 
figuri din istoria fotbalu
lui mondial. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît nu pot 
exista criterii precise de 
alegere. Și totuși, această 
sarcină și-a asumat-o co
mentatorul sportiv al agen
ției „Prensa Latina”, Jesus 
Villamor, care, după o an
chetă îndelungată, efectu
ată cu sprijinul federațiilor 
de fotbal și al cercurilor iu
bitorilor sportului cu balo
nul rotund din numeroase 
țări ale lumii, a dat recent 
publicității următoarea lis
tă a celor mai buni fotba* 

1 liști din lume, din toate e- 
pocile :

Walter Sindelar (Austria); 
Ricardo Zamora (Spania): 
Giuseppe Meazza (Italia); 
Stanley Matthews (Anglia); 
Edson Arantes Pele (Bra
zilia) ; Frantisek Planicka 
(Cehoslovacia), Alfredo di 
Stefano (Spania); Jose L. 
Andrade (Uruguay); Pe- 
demera (Argentina); Ray
mond Kopa (Franța); Lev 
lașin (U.R.S.S.); Fritz Wal
ter (R. F. Germană).

Autorul anchetei a publi
cat și o listă a celor mai 
buni fotbaliști din diferite 
țări ale lumii. Pentru citi
torii noștri spicuim numele 
primilor cinci jucători din 
cîteva țări :

ANGLIA : Stanley Mat
thews; Billy Wright ; 
Tommy Lawton; Frank 
Swift; Tom Finney. BRA
ZILIA : Arthur Freden- 
reich; Edson Arantes Pele; 
Leonidas da Silva; Francis
co dos Santos; Heleno de 
Freitas; FRANȚA : Ray
mond Kopa; Just Fontaine; 
Roger Marche; Julien da 
Ruy; Larbi ben Barek. 
ITALIA : Giuseppe Meazza; 
Giampiero Combi; Valen-

tino Mazzola; Giamplere 
Boniperti; silvio Fiola. 
SUEDIA : Nils Liedholm; 
Karl Svensson; Orvar 
Bergmark; Gunnar Green; 
Kurt Hamrin. u.R.S.S. : 
Lev lașin; Igor Netto; Va
lentin Ivanov; Mihail 
Meshi, Igor Cislenko, CE
HOSLOVACIA : Frantisek 
Planicka; Oldrish Nejedly; 
Antonin Puc; Stepan Cam- 
bal; Josef Bican. UNGA
RIA : Josef Bozsik; Gyula 
Biro; Antal Szabo; F. Szen- 
geller; Nandor Hidegkuti. 
IUGOSLAVIA : Z 1 a t k o
Ceaikovski; Vladimir Bea- 
ra; stejparn Bobec: Ber
nard Vukas; Ivan Horvat. 
(AUSTRIA : Hugo Melsl; 
Bernhard Hannappi; Wal
ter sindelar; Ernst Oc- 
wirck; Karl Decker.

Privind fotografia de 
față, iubitorii boxului din 
țara noastră — ne refe
rim în special la cei că
rora nu le-au apărut ghio
cei la tîmple — au pri
lejul să-l cunoască pe ac
tualul antrenor Lucian 
Popescu în postura de bo
xer. de acum 30—-35 de 
ani.

„Lucică" a fost unul 
dintre cei mai buni 
boxeri pe care i-a avut 
țara noastră. El a deținut 
titlul de campion euro
pean la categoriile mus
că, cocoș și pană. Două

• ••
dintre aceste centuri — 
la muscă și la cocoș — 
le-a purtat în același 
timp, după victoriile re
purtate asupra francezu
lui Kid Oliva și spanio
lului Carlos Flix

încă un amănunt: cînd 
a devenit pentru prima 
oară campion european. 
Lucian Popescu avea 17 
ani și jumătate și era în
că... elev de liceu 1

Atunci cînd se driblează cu capul înpămînt

Matematică distractivă... 
pe stadion

DIN SECRETELE
LUI K1KI CARON...

Tînăra înotătoare fran
ceză Kiki Caron, în etate 
de 16 ani, a făcut — re
cent — bilanțul... cere
rilor în căsătorie pe care 
le-a avut în timpul șe
derii ei la Tokio, cu pri
lejul Jocurilor Olimpice. 
Ea a primit 150 de scri
sori cu cereri în căsă
torie, toate venite de la... 
japonezi. Kiki nu și-a no
tat și propunerile ver
bale I

.Dacă vrei oa o femeie 
să urmeze o cură de 
slăbire, determin-o să-și 
pună iarna costumul de 
baie 1“ Această .maxi
mă" hazlie a lui Kiki Ca
ron a izvorît din propria 
ei experiență atunci 
cînd, după cîteva săptă- 
mîni de odihnă și o 
cură de ciocolată, și-a 
îmbrăcat pentru prima 
oară — în vederea unui 
antrenament — costumul 
de baie.

SIMION CONSTANTIN, 
ȘOFER, M.C.E. BUCU
REȘTI. Am ales dintre 
materialele trimise de dv. 
epigrama adresată Științei 
Craiova :

Lung e drumul Gorjului 
Zice o cintare,
Insă scurt al... „B“-ului 
Deci, atenție mare.
Ing. NICOLAE NĂSCU, 

ALBA IULIA. Iată datele 
pe care le-ați cerut în le
gătură cu cei doi fotbaliști 
de la Rapid : Andrei : 25

de ani, 1,78 m înălțime, 76 
kg greutate; c. Dan : 23 
ani, 1,81 m, 80 kg.

CORNEL ENEOTESCU, 
PITEȘTI șl VICTOR VASI- 
LIU, COMUNA DELENI.

— Hei tovarășe, poarta care te interesează pe 
dumneata este ceva mai în spate 111

Desen de ADRIAN ANDRONIC

0 concluzie justă
în Brazilia s-a anunțat 

oficial interzicerea me
ciurilor de fotbal susți
nute de femei. Pică
tura care a umplut pa
harul a fost un recent 
meci între două echipe 
feminine, disputat la 
Santos. Jucătoarele s-au 
luat la bătaie și au în
ceput să se tragă de păr, 
iar publicul a încercat în 
mai multe rînduri să 
rupă cordoanele și să 
năvălească pe terenul de 
joc.

Referindu-se la acest 
caz, oficialii și specialiș
tii au spus că el consti
tuie o nouă dovadă că 
femeile n-au ce căuta 
pe terenurile de fotbal, 
iar bărbații n-au ce 
căuta ca spectatori la 
fotbalul feminin I

1) ÎNTREBARE: Avem 
un dreptunghi cu baza 
mare 7,32 m și baza mică 
2,44 m și un cerc cu 
raza de 12 cm. Calcu- 
lînd suprafețele celor 
două figuri geometrice, 
să se afle de cite ori se 
înscrie cercul de mai 
sus în dreptunghiul res
pectiv.

RĂSPUNS: După unii 
inaintași... nu se înscrie 
niciodată !

2) ÎNTREBARE : Lungi
mea unui teren de fot
bal fiind de 110 m, să 
se calculeze ce distantă 
parcurge mingea de fot
bal de la centrul tere
nului la linia porții.

RĂSPUNS : a) matema
tic 55 m ; b) fotbalistic 
2—300 m depinde de... 
tactica echipei respec
tive.

3) ÎNTREBARE: Glezna 
unui fotbalist are dia
metrul de 10 cm; dia
metrul unei mingi de fot
bal este de 24 cm. De 
cite ori este mai mare 
probabilitatea de a se

lovi mingea în cursul 
unui joc ?

RĂSPUNS: Probabili
tatea de a lovi mingea 
este de cîteva ori ...mai 
mică, afirmă din „expe
riență" ...un fundaș.

4) ÎNTREBARE: Dacă 
în prima repriză a unui 
meci o echipă marcă 5 
goluri, cite va înscrie în 
a doua repriză ?
RĂSPUNS : În mod cert, 

dacă e vorba de fotba
liștii noștri, nu va mai 
marca nici un gol.

pentru conformitate
I. CHIVU

EPIGRAMA
Din vina conducerii 

asociației sportive de 
la fabrica de conserve 
„Flora" din Capitală e_ 
chipa de volei feminin 
s-a descompletat

Criticați mereu, nu glumă, 
Ei explică răspicat:
— Voleiul nu e legumă 
Ca să fie... conservat l

RADU POP

Yehudi Menuhin despre sport
Un ziarist maghiar a 

stat de vorbă, nu de 
mult, cu celebrul violo
nist american Yehudi 
Menuhin. Impresionat de 
alura tinerească a lui 
Menuhin — în ciuda ce
lor 48 de ani pe care îi 
are acesta — ziaristul l-a 
întrebat dacă a făcut 
sport.

Am combinat... scurt-me- 
trajele trimise de dv., al
cătuind astfel următorul 
„program" :

PROGRESUL BUCU
REȘTI : „De doi bani spe
ranță" și „Explozie întîr- 
ziată".

RAPID : „Cucerirea Eve- 
restulul” și „Dă-i înainte 
fără grijă”.

— Practic și astăzi 
înotul, badmintonul și 
tenisul de masă — a 
răspuns Menuhin. îmi 
place foarte mult și te
nisul, dar el este contra
indicat pentru digitație.

O altă întrebare care 
i s-a pus lui Menuhin a 
fost aceasta;

— Există trăsături co-

mu ne între sport și mu
zică ?

— Da, cu ambele tre
buie să începi foarte de
vreme, pentru că dru
mul spre succes, spre 
deplina cunoaștere, este 
lung de tot. Și mai e 
ceva : adevăratul meșter
— în sport și în muzică
— trebuie să se antre
neze permanent.

performanță în anul 1959— 
1960, cînd au ocupat locul 
iii.

DUMITRU SINCA; TUR
DA. Orașul dv. n-a avut 
niciodată o echipă de fot
bal în categoria A. Cu a- 
cest lucru se poate mîn- 
dri Cîmpia Turzii. Dar 
cum acest oraș se află doar 
la cîțiva kilometri de Tur

slum și instalații au fost 
bine verificate. Dar chiar 
în ipoteza că un arbitru ar 
conduce un meci de fot
bal pe un teren aflat în 
curs de omologare și ar 
descoperi că una din porți 
e ceva mal mică; el nu 
poate face altceva decît să 
semnaleze acest lucru or
ganelor de resort. De alt

DINAMO BUCUREȘTI : 
„Zborul întrerupt"

ȘTIINȚA CRAIOVA I „La 
răscruce de drumuri”

STOICESCU (C.S.M.S. 
IAȘI) : „Mofturi... 1965“

UN GRUP DE ELEVI; 
COMUNA CIMPENI. Echi
pa feminină de handbal 
în 7 a clubului Rapid n-a 
participat la actuala ediție 
a „Cupei campionilor eu
ropeni".

FANICA TOADERESCU; 
adjud. De unde și pînă 
unde un suporter al Faru
lui la... Adjud ? Fotbaliștii 
constănțenl au jucat pen
tru prima oară în catego
ria A în anul 1955. Ei au 
participat de-atuncl la opt 
ediții ale acestui campio
nat, realizînd cea mai bună

da vă puteți mîndri și 
dumneavoastră 1

SERGIU CI ORBE A, CtM- 
PULUNG. 1. Romînia și Bra
zilia nu s-au întîlnit nici
odată la fotbal. Să vedem, 
poate se întîlnesc în... fi
nala campionatului mondial 
din 1966 ! N-ar fi rău ! 2. 
„Ce se întîmplă dacă după 
un meci arbitrul cere să 
i se măsoare porțile și 
constată ca nu au aceleași 
dimensiuni ?** Arbitrii con
trolează, înainte de meci; 
dacă plasele sînt bine prin
se, dacă marcajul e corect 
și dacă există steaguri de 
colț. Ei nu se apucă însă 
să... măsoare și porții». 
Este bine să știți că, de o- 
bicei, arbitrii smt progra
mați pe terenuri omolo
gate, deci ale căror dimen-

fel, schimbînd porțile la re
priză cele două echipe au 
fost avantajate și... deza
vantajate în aceeași mă
sură.

FERNANDO RODRI- 
GUEZ, BUCUREȘTI. Bucu
rești 7 Credeam că ne-a 
scris cineva din Ciudad de 
Mexico sau Rio de Janeiro. 
Boxerul italian profesio
nist Giorgio Masteghlm 
considerat la ora actuală 
unul din cei mai buni 
„grei" din Europa, este a- 
celași care, în urmă cu 
6—7 ani, s-a întîlnit, ca a- 
mator, și cu trei boxeri ro- 
mini. El deține două vic
torii la puncte asupra lui 
Vasile Mariuțan șl victorii 
prin abandon repurtate a- 
supra lui Dumitru Clobo- 
taru și Mihai Giorghionl.

MICUȚ II...
Se pare că ringul de la 

Palais des Sports din Pa
ris este foarte solid, din 
moment ce a... rezistat 
arbitrului și celor doi 
luptători care s-au întîl
nit în meciul principal 
de catch de săptămîna 
trecută. Unul din luptă
tori, Wiecz, cîntărea 107 
kilograme, celălalt, Va
chon, 140 de kilograme, 
iar arbitrul, Felix Mi- 
wuet, avea... 153 de kilo
grame. în total, 400 de 
kilograme în ring I

DE TOATE...
Despre arbitrul italian 

de fotbal, Octavio Vezzi, 
din orașul sicilian Foggia, 
se poate spune că este 
un bărbat cu nervi de 
oțel. „Nu mă deranjează 
prea mult atunci cînd pe 
teren au loc dezordini, 
iar jucătorii gesticulează 
și fac gălăgie" — a de
clarat el unui ziarist. 
„Abia atunci devin cu 
adevărat liniștit și rela
xat pentru că în asemenea 
cazuri mă simt ca la 
mine acasă".

Răspunsul a intrigat și 
pe ziaristul în cauză care 
a căutat să descopere 
„misterul" acestei com
portări. Și l-a descoperit. 
Octavio Vezzi este tatăl 
a nouă copii și, în afară 
de aceasta, locuiește și 
cu soacra lui în casă l

GH. VOICU; COMUNA 
CREȚEȘTI. 1. Cîntărețul 
de muzică ușoară Cristian 
Popescu și baschetbalistul

Cristian Popescu sint două 
persoane diferite. Șl nu 
pot Ii confundate, mai ales 
că primul nu are de gînd 
să joace baschet, iar cel 
de al doilea și-a luat an
gajamentul — față de ve
cini ! — că n-« să cînte 
niciodată. 2. Dumitriu II 
are 21 de ani. 3. Nicolae 
Georgescu de la Rapid a 
jucat pentru prima oară 
în echipa națională în me
ciul cu Polonia disputat la 
29 mai 1955 la București : 
scor 2—2. El avea atunci 
19 ani.

ION POȘTAȘU
Desene de

NEAGU RADULESCU

La Frankfurt pe Oder, 
o mare firmă comercială 
a prezentat un nou tip 
de prelată confecționată 
din material plastic, cu 
care ar putea fi acope
rite terenurile de fotbal, 
fiind astfel apărate împo
triva zăpezii și a ploilor. 
Prelata poate fi „mon
tată" în mai puțin de ju
mătate de oră și strînsă 
la loc intr-un timp și mai 
scurt.

Pentru a-i determina pe 
membrii C.I.O. să in
cludă și baschetul femi
nin în programul J.O., 
Federația internațională 
de baschet a hotărît să 
organizeze un joc-demon- 
strație între două echipe 
cu jucătoare selecționate 
nu numai pentru talentul 
lor în mînuirea mingii, ci 
și pentru perfecțiunea lor 
fizică. F.I.B. speră în 
felul acesta să obțină 
câștig de cauză. Rămîne 
de văzut însă dacă C.I.O. 
va... cădea în coș 1

Municipalitatea din 
Milano se gîndește serios 
să-i oblige pe automobi- 
liști să-și lase mașinile la 
intrarea în oraș și să cir
cule apoi pe străzile cen
trale cu... bicicleta. In 
felul acesta ar putea fi 
descoperit și un nou..< 
Coppi I

Spre a se încuraja jo
cul ofensiv al echipelor 
care susțin meciuri în 
deplasare, Aby Eriksson, 
antrenorul echipei suede
ze Norrkoeping, a propus 
ca echipele care obțin 
victorii pe terenul forma
ției adverse să primească 
3 puncte în loc de 2.

23 de jucători de fot
bal american și-au gă
sit moartea în S.U.A. în 
actualul sezon. Cifra este 
de 2 ori mai mare decît 
cea de anul trecut. 18 
dintre ei erau elevi de 
liceu.

Echipele de baschet a 
două colegii din Portland 
(Statul Oregon — S.V.A.) 
au susținut o partidă care 
a durat ...26 de ore și 5 
minute, încheindu-se cu 
scorul de 2100—1879. 
Echipele au jucat în a- 
celeași formații de la în
ceput pînă la sfîrșit I

Simpatia de care se 
bucură în Belgia echipa 
de fotbal Anderlecht este 
ilustrată și de următorul 
fapt: 3 mari întreprin
deri din Bruxelles vor per
mite salariaților lor să în
ceteze lucrul în ziua de 
20 aprilie la ora 16, dacă 
vor avea asupra lor bi
lete de intrare la meciul 
de Cupă Anderlecht—Os
tende ce se joacă în după 
amiaza aceea.

1

îmbrățișare câlduroasâ
Fericită că a ciștigat 

campionatul districtual la 
aruncarea greutății1, atleta 
mexicană Rosita Tamor o 
(1,82 m înălțime, 95 kilo
grame greutate), s-a în
dreptat spre logodnicul ei 
și l-a strîns cu efuziune în 
brațe.

Urmarea: Nunta pro
gramată pentru sflrșitul 
acelei săptămîni a trebuit 
să fie amînată, deoarece 
logodnicul se află... inter
nat în spital, cu o coastă 
fracturată.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Au început campionatele mondiale 

de scrimă pentru tineret
GOLURILE MARCATE ÎN DEPLASARE VOR VALORA... DUBLU!

Noul sistem de disputare a „Cupei cupelor" • Importante hotâriri ale U. E. F. A-
Mihai Tiu —pe

Un număr de 65 de floretiști s-au 
alintat vineri dimineața, tn fata plan
șelor din „Sala sporturilor* din Rot
terdam. la Întrecerile primei probe 
din cadrul campionatelor mondiale de 
scrima pentru tineret.

Tara noastră a fost reprezentată In 
această probă de trei trăgători, Filip. 
Costescu șl Țiu. La prima participare 
lntr-e competiție de • asemenea 
amploare. Filtp s-a comportat destul 
de bine, reușind să ciștige maiorl- 
tatea asalturilor din serii. In conti
nuare. in turul 1 din eliminări. Filip 
• întilnit pe norvegiano! Andersen, 
de care a dispus cu 10—8. In turul 
următor din eliminări, sortii au hotă- 
rît ca Filip să tragă cu Losert, cam
pionul mondial al probei, anul trecut, 
la Budapesta. Filtp a cedat cu 10—3.

Chină a comportare bună tn primul 
tur din serii. Costescu a „căzut* in 
turul următor.

Gel mai bine dintre floretiștii noș
tri s-a comportat Tiu- care a reușit

Campionatele mondiale de tenis de masă
(Armare din pag. 1)

diei i Cohirzan — Divan 2—6 (14.10). 
Giurgiucă — Ranganavakulu 2—0 
(12, 12), Negulescu — Khodalsl 2—8 
(17, in. Giurgtucă — Divan 2—0 (18, 
14), Cobîrzan — Khodalsl 2—1 (—19, 
20, 20). Interesant de menționat eă 
în setul II Cobtrzan a fost condus cu 
17—îl, a egalat șt a luat apoi condu
cerea cu 20—18, cîștigînd cu 22—20. 
In setul 3, decisiv, scorul a avut • 
evoluție asemănătoare. Din nou C»- 
bîrzan a fost condus cu 17—11. și cu 
20—15. dar a avut o revenire pu
ternică, a reușit să egaleze și să cîș- 
tige în final.

Si fetele noastre au debutat victo
rioase. In cursul zflet de țoi, în ca
drul seriei a II-a preliminare, ele au 
întilnit echipa Italiei, pe care au în
trecut-o cu 3—0 : Constantinescu — 

i 2—0 (7, 10), Alexandru — Ra- 
'—0 (8, 15); Alexandru, Cons- 

u — Gali, Rădice 2—0 (10,

ca 5—1,
Aus-

intimi 
campioni-

înregistrate Joi, fn pro-

seria I : R. P. Chineză — 
landa — Bulgaria 5—1, 

f 5—0, Bulgaria — 
Ifteză — Bulgaria 
5—2: seria a Z-a :

desfășura» 
tre Ju- 
iv din

Pe
Benfica. Iată

partida 
trofeului 
pe cîștigăto 
Jor europeni".

MECIURILE inf&naționale de 
«nîine sînt așteptate cu un deose
bit interes. La Istanbul, Varșovia 
și Belgrad toate biletele au fost 
vîndute. Și acum iată ultimele nou
tăți : echipa Portugaliei nu a fost 
încă anunțată, dar după toate pro
babilitățile ea va fi formată 
scheletul echipei 
cîțiva Jucători din Iotul deplasat 
la Istanbul : Costa Ferreira, 
mez. Germano, Jose Carlos. Jose 
Maria, Eusebio, 
Festa. Arcanio, Gomes.
Ferreira etc. Echipa Turciei va fi 
întărită cu Can (de ta Lazfo) și 
Oczan (de la Austria Viena), jucă
tori turci care activează în cam
pionatul Italiei și. respectiv, cel au 
Austriei. Italienii au sosit de teri 
la Varșovia si selecționerul Fabbn 
a anun țat echi pa r Negri-BurgnJcb, 
Facchetti, Rosatto. Guarneri. Pice hi.

Go-

Coluna, Augusto. 
Rui Jose

locul 5 la floretă
să se califice în turneul final. Initial, 
tînărul nostru scrimer lăsase o im
presie bună, pentru felul curajos în 
care a tras în serii, unde și-a întrecut 
net (cu 5—0, 5—1, 5—2) toți adver
sarii. Punctajul bun acumulat în cele 
două tururi din serii l-a exceptat de 
la primul tur din eliminări directe. 
Apoi, în turul doi al eliminărilor, e- 
chivalente sferturilor de finală. Tiu 
a dispus destul de categoric de en
glezul Power, cu 10—6.

In semifinale. Țiu a avut drept ad
versar pe maghiarul Csakkel. la care 
a pierdut cu 10—6. Țiu a greșit tră- 
gînd retinut, stînd prea mult în de
fensivă. El s-a clasat pe locul 5—8, 
împreună cu englezul Brekin, france
zul Noel și maghiarul Szabo.

Proba a revenit, ca șl anul trecut, 
lol Roland Losert In urma Iui s-au 
clasat Dimont (Frantal, Olexa (R.S.G). 
și Csakkel (R.P. Ungară).

Sîmbătă — proba feminină de flo
retă, iar duminică cea de spadă.

tralia 5—0, Danemarca — Spania 5—0; 
seria a S-a : Franța — Finlanda 5—2. 
Suedia — Finlanda 5—#, Suedia — Franța 
5—2; seria a S-a : R.F.G. — Scoția 5—0, 
Vietnamul de sud — Scoția 5—1, R.F.G.
— Vietnamul de sud 5—0: seria a S-a: 
Iugoslavia — Pakistan 5—0. Iugoslavia — 
Elveția 5—0, Elveția — Pakistan 5—0; 
seria a C-a : R.P.D. Coreeană — Cambod- 
gia 5—0. Polonia — Tara Galilor 5—0,
R. P.D Coreeană — Tara Galilor 5—0, 
Polonia — Cambodgla 5—4, R.P.D. Co
reeană — Polonia 5—0, cambodgla — 
Tara Galilor 5—1; seria a 7-a : Ungaria
— Italia 6—0. Austria — Belgia 5—0, Un
garia — Belgia 5—0, Austria — Italia 5—1, 
Ungaria — Austria 5—2, Belgia — Italia 
5—0; seria a 8-a : Portugalia — Indone
zia 5—3, Cehoslovacia — Indonezia 5—0, 
Cehoslovacia — Portugalia 5—0; seria a 
D-a : Ir dia — Grecia 5—1. India — Liban 
5—0, Grecia — Liban 5—0; seria a 10-a :
S. U.A. — Luxemburg 5—1. Iran — Malta 
5—0. S.U.A. — Malta 5—0, Iran — Luxem
burg 5—0, Luxemburg — Malta 5—O; se
ria a 11-a : R.D.G. — Canada 5—0, An
glia — Ecuador 5—0. R.D.G. — Ecuador 
5—0, Anglia — Canada 5—0, Canada — 
Ecuador 5—1; seria a 12-a: Coreea de 
sud — Ghana 5—0. U.R.S.S. — Ghana 
5—0, U.R.S.S. — coreea de sud 5—0.

Cea de a doua grupă semifinală (B) se 
compune din următoarele echipe : Japo
nia. Suedia. R.P.D. Coreeană, Ungaria, 
Iran. Anglia.

FEMININ : seria I: Japonia — Portu
galia 3—9: seria a 3-a : R. p. Chineză — 
UJLS.S. 3—1; seria a 4-a: Ungaria — Sco
ția 3—0. Bulgaria — Elveția 3—1; seria 
a 5-a : Anglia — Iran 3—0. Suedia — Aus
tria 3—0: seria a 6-a : R.F.G. — Finlanda 
2—0; seria a 7-a : Polonia — Grecia 3—0. 
Iugoslavia — Danemarca 3—1: seria a 
s-a: R.D.G. — India 3—0, Cehoslovacia
— Canada 3—0.

DIN FOTBAL
Orlando, Bulgarelli, Mazzola, Ri
vera, Corso, tn fine, la Belgrad, 
în meciul cu Franța, iugoslavii 
așteaptă o victorie la scor. Rein
trarea lui Sekularaț în echipa re
prezentativă constituie un punct 
forte al gazdelor, în timp ce fran
cezii — cu o echipă tînără — s-au 
deplasat la Belgrad după o înfrîn- 

._gere suferită recent pe teren pro
priu în fața Austriei.

ECHIPA R. P. ROMINE PE LOCUL 
IR LA CAMPIONATUL EUROPEAN 

FEROVIAR DE ȘAH

luât 
al

ur-

La Kecskemet (R.P. Ungară) a 
sfîrșit campionatul european de șah 
echipelor feroviare. Pe primul loc 
clasat formația U.R.S.S. cu SIV» p. 
mată de cea a R.P. Bulgaria cu 28 p. pe 
locul UI s-au situat șahiștii romîni cu 
27V: p. tn ultima rundă (cînd s-a Jucat 
la 3 mese) formația R.P. Romîne a învins 
cu 3—o echipa Elveției și cu 2—1 repre
zentativa Norvegiei.

» După trei runde. în turneul interna
țional de șah de la Zagreb pe primul 
ioc se află marele maestru Uhlmann 
(R.D.G.) eu p. urmat de Petrosian 
(U.R.S.S.). Larsen (Danemarca) și Por- 
tfsch (R.P.U.) — toți cu cite două puncte.

» Cea de a 9-a partidă a meciului de- 
șah care se desfășoară ia Riga intre 
marii maeștri Boris Spasski și Paul 
Keres s-a terminat remiză Ia mutarea a 
29-a. A 5-a partidă s-a întrerupt la mu
tarea a 43-». eu avantaj pentru Spasaki. 
Scorul e«re in prezent de 3—2 în favoa
rea lui Spasski, o partidă fiind între
ruptă

ȚĂRILE PARTICIPANTE LA „CURSA 
PĂCIP

Comitelui de organizare a „Cursei
Păcii* » comunicat lista definitivă a ță
rilor porticiparMe la cea Ue a I«-a ediție

După cum anunță ziarul elvețian 
„Gazette de Lausanne", importante de
cizii au fost luate de comitetul exe
cutiv al Uniunii europene de fotbal 
care s-a reunit la Roma sub conduce
rea lui Gustav Wiederkebr (Elveția), 
președintele U.E.F.A., și în prezența 
lui Jose Crahay (Belgia), Sandor 
Bares (Ungaria). Augustin Pujol 
(Spania), Lodewijk Brunt (Olanda), 
Ota Beck (Cehoslovacia). Herman 
Gossmann (R.P. Germană). Giuseppe 
Pasquale (Italia). Herbert Powell 
(Țara Galilor) și Hans Bangerter 
(Elveția), secretar generat.

• Una dinfre cele mat importante 
decizii privește „Cupa cîștigătorilor de 
cupe". După cum se știe, pină acum, 
în caz de egalitate după cele două me
ciuri tur-retur se organiza un al trei
lea. hotărîtor. Acest al treilea joc nu 
se va mai disputa, calificarea echipei»*- 
în turul următor făcîndu-se de o manie
ră neuzitată pină acum și care va fi 
folosită cu începere de la viitoarea e- 
diție, cu titlul de experiență: în meciu-

Vineri, în cadrul grupei semifinale 
A, echipa noastră masculină a sus
ținut • foarte disputată partidă cu 
reprezentativa R. F. Germane. Me
ciul a durat 3 ’/? ore și a revenit 
formației R. F. G„ cu scorul de 5-4. 
Cel mai slab component al echipei 
noastre a fost Cobîrzan, Învins în 
toate meciurile. Mai ales în parti
dele cu Gomolla șt Arndt, el s-a 
complăcut în acțiuni defensive, ne- 
încerclnd să ta Inițiativa, să-și im
pună tactica. Giurgiucă, deși a ob
ținut două victorii, nu s-a prezentat 
Ia valoarea posibilităților lui, mai 
ales în meciul cu Schăler, cînd s-a 
pretat la un joc șablon, nefolosind 
loviturile puternice. Negulescu s-a 
comportat mulțumitor, dar și el a pă
cătuit prin lipsa de forță în lovituri. 
Rezultate tehnice: Gomolla — Co
bîrzan 2—0 (12, 8), SchSler — Giur
giucă 2—1 (—16, 15, 17), Arndt — 
Negulescu 1—2 (—15, 18, —16), Go- 
molla — Giurgiucă 0—2 (—8, —12), 
Arndt — Cobîrzan 2—0 (13, 11),
Schdler — Negulescu 2—0 (15, 17), 
Arndt — Giurgiucă 0—2 (—18, —19), 
Gomolla — Negulescu 0—2 (—17,
—Î8), SchSIer — Cobîrzan 2—1 (18. 
—16, 14).

Seara tîrziu, s-a disputat partida 
Iugoslavia — Rominia, încheiată cu 
victoria jucătorilor iugoslavi cu 5—1.

Alte rezultate Înregistrate vineri in 
grupele semifinale masculine : A: R.P. 
Chineză—U.R.S.S. 5—6, Iugoslavia—Ceho
slovacia 5—2; B: Japonia—Anglia 5—0, 
Suedia—Iran 5—1, R.P.D. Coreeană—Un
garia 5—1.

! în cadrul seriei a II-a feminine, vi
neri echipa R.P. Romîne a învins cu 
scorul de 3—0 reprezentativele Indo
neziei și Franței. Sîmbătă și duminică 
sînt programate meciuri importante în 
cele două grupe semifinale feminine, 
pentru care s-au calificat echipele: 
R- P. Romînă, R. P. Chineză, R. F. 
Germană, Iugoslavia (grupa B), Ja-

■ ponia. Ungaria, Anglia, Cehoslovacia, 
I (grupa A).

a marij întreceri cicliste. Vor concura 
eu echipe de cit» 6 alergători 15 țări: 
Algeria, Belgia, Btflîgaria, Cehoslovacia, 
cuba, Danemarca, Finlanda, Franța. R.D. 
Germană, Iugoslavia, Olanda, Polonia, 
Romîni», Ungaria. U.R,S.S. De asemenea, 
va lua startul și o „echipă internațio
nală” care va Cuprinde 2 cicliști englezi, 
2 elvețieni și cite un alergător din

Luxemburg și' Liban, „Cursa Păcii" se 
va desfășura între 8—23 mâi pe traseul 
Betlin-Praga-Varșovia.

< Din Praga se face cunoscut că fede
rația cehoslovacă de speeia'l-itMe a defi
nitivat echipa pentru „.Cursa- Păcii”; Jan 
Smoli k. Paveti Dote’Zal, Jtri Hă va , Ladis
lav Hefler, Jaroslav Kvapil și Rudolf 
Schejbai.

PREGĂTIRI PENTRU SĂRBĂTO
RIREA LUI MATTHEWS

Federația engteză de fotbal face ul
timele pregătiri în vedere» sărbătoririi 
sportive a celebrului fotbalist Stanley 
Matthews, Jucător activ pină Ia vîrsia de 

rile disputate în deplasare, fiecare gol 
marcat va valora două puncte și echi
pa care va totaliza cel mai mare nu
măr de puncte obținute în felul acesta 
va fi calificată pentru iurul următor, 
în caz de egalitate la scor după două 
meciuri. Dacă cei doi adversari au 
marcat același număr de goluri pe 
teren advers, va decide tragerea la 
sorți. Se speră ca in acest fel să se 
favorizeze practicarea unui fotbal mai 
ofensiv.

• Ținînd seama de o propunere a 
comisiei de amatori, comitetul execu
tiv a hotărît crearea unei competiții 
europene deschise jucătorilor amatraii 
și în special echipelor naționale ama
toare ale țărilor în care prima catego
rie a campionatului e rezervată pro
fesioniștilor. Amatorii din aceste țări 
vor avea astfel posibilitatea să se în
treacă, pe plan internațional, cu ad
versari de aceeași valoare și pregătire.

• Un proiect vizînd transformarea 
„Cupei Europei* pe națiuni în cam
pionat european al echipelor naționale 
va fi supus spre studiu membrii»? 
U.E.F.A.

• Comitetul executiv a refuzat în 
unanimitate o invitație a Confederației 
sud-amertcane de fotbal de a se orga

In turneul U.E.F.A.: Rominia - Ungaria 0-0
(Vrmare din pag. I) 

excelentul spirit de echipă, vigoare» 
de care au dat dovadă și aorința vie de 
a se prezenta în meci cit mai bine.

în primele minute de joc, apărările 
scot mingea în corner, fiecare echipă 
cite o dată, pentru ca în min. 5, Ologu 
să centreze de pe linia de fund, și Șoan- 
gher să rateze de la numai 2 m. Am 
notat apoi un șut al lui Kocsis și o in
tervenție curajoasă a portarului nos
tru. Atacăm în continuare cu toată e- 
chipa, dar Ia un contraatac, (Srin cîteva 
pase, ungurii se apropie de poarta noas
tră avind o mare ocazie de gol : Szoke 
frage de pe dreapta, mingea ia o tra
iectorie curioasă și cînd s-o vedem în 
plasă, Gornea se întinde și reține ba
lonul. Pină la sfîrșitul reprizei, ungu
rii presează ceva mai insistent, circa 
9—10 minute, pentru ca apoi ai noștri 
să se instaleze definitiv în careul ad
vers, obtinînd și două cornere. In a- 
ceasfă repriză, compartimentul care 
merită un plus la nota burlă a fost 
înaintarea, care a acționat calm și de
rutant, cu schimburi rapide. Ologu. 
Neagu, Șoangher și Țarăhmgă s-au 
înțeles bine în careul advers dar au 

I fosf literalmente blocați de o apărare 
| dintre cele mai ferme. Primele 15 mi- 
’ nufe din repriza secundă aparțin in 
continuare echipei noastre. Cunoscîn-

50 de ani. Sărbătorirea va avea loc la 
28 aprilie rfnd pe terenul clubului Stoke 
City se va desfășura un meci între e* 
china Mari) Britanii. în componența că
reia va afate și Matthews, și selecționata 
„restului lumii". Selecționerii „echipei 
mondiale* au invitat, printre alții. pe 
Di Stefano, Pels. Iașin, Gento, Kopa. 
Garrincha, Masopust.

» în optimile de finală ale turneului 
Internațional de tenis de la Monte Carto 
Istvan Gvlyăs (R.P.U.J l-a eliminat cti 
4—4. 4—4 pe australianul Alar» stone, 
tar Kei) Metcher (Australia) Pa înViris 
cu 4-1. 6—fl pe Bift HiȘgths (S.tT.A.). fn 
concursul feminin Silvana Lazzarino 
(Italia)' a CîșWgat eu 6—4. 6—î in fața 
austrăPerreei Carole Sheriff.

» Echipa masculină de handbal a ja
poniei a plecat tn B.p. Chineză pentru a 
susține o serie de meciuri ta Canton 
Șan'hai șt Pricin', ea formații din aCesfc 
orașe. La rîn-dtd tor. handbaliștji chinezi 
vor evolpa in luna mai in Japonia,

» fnw-tin meci international de boy 
disputat Ia Bologna „greuT* italian 
Franco de Pleo’li a dispus prin k.o. îrt 
rundul doi de americanul Aron Seasley.

» Etîoptantd Bikila Abebe, campion 
olimpic de maraton, și compatriotul său 
Mammo Woi'de ăti plecat ta NeW York 
penfrir a ttra startul în£r-d cursă de aler
gare ctr ocazia deschiderii cefui de-al 
doilea sezon al Expoziției mondiale.

(Agefpres) 

niza un meci Intre campioana 
merîcii de Sud și ciștigătoarea „Ctl 
Europei", pe națiuni.

• In cursul viitoarei adunări ge 
rale a U.E.F.A., delegații vor exam 
posibilitatea de a consacra în fiec 
an o perioadă de timp in lunile apri 
și octombrie numai pentru organizai 
de întîlniri internaționale.

• Cu prilejul acestei reuniuni s- 
mai discutat 1 un proiect de reorgai 
zare a F.I.F.A.! viitoarea conferinți 
secretarilor generali ai federațiilor r 
ționale (va avea loc în octombrie a 
în R. F. Germană): problema desemn 
rii arbitrilor pentru competițiile eur 
pene (o comisie alcătuită din Sand. 
Bares, Jose Crahay și Artemio Franc 
va examina această chestiune și i 
supune concluziile viitoarei ședințe 
comitetului executiv al U.E.F.A).

★
Dinfre foate hotârîrîle ’doptafe. d 

sigur că cea mai importantă este .■ 
ceea privind „Cupa cupelor". A î: 
ceput oare ofensiva împotriva „betom 
lui"?

du-și acum bine adversarii, romtn 
forțează cu mult elan rezultatul. I 
min. 41 Stoenescu (care s-a încadra 
foarte bine Tn Jocul echipei, închegîn 
acțiunile ofensive) se infiltrează p 
stingă, pasează iui Șoangher, acest, 
lui Țarălungă care „șterge" bar; 
transversală. Curg cornerele și ungi) 
rii se apără in 6, 7 și chiar 8 oamer' 

Presăm puternic, dar golul nu „cs<k.
Tn schimb, la rtn contraatac, echip; 
noastră e „prinsă" spre careul ad < 
vers, extrema stingă Bordacs scap; 
și șutează năprasnic, cu efect (avean 
impresia că mingea va trece „pes 
te“) dar Pîlcă (introdus la pauză) 
se destinde ca un' arc și salvează a- 
proape de sub bara transversală, bo- 
xind balonul spectaculos cu ambele 
mîini. Către sfîrșitul meciului atacurile 
se intensifică la ambele porți. Șutea- 
7.ă Țarălungă, dar imprecis (min. 72). 
lingurii obfin apoi un corner (min. 
75), iar 3 minute mai tîrziu, portarul 
magliiar Haidy, iese și interceptează 
un balon cu o fracțiune de secundă 
înaintea lui Neagu. care a fost exce
lent servit de Ologu.

Despre frumusețea acestui meci, 
despre dinamismul și mai ales corecti
tudinea cu care s-a jucat '(in tot meciul 
au fost doar trei tdulturi) arbitrul 
portughez Guerra care a condus ex
celent ne-a spus: „Felicitări ambe
lor echipe. A fost unul dintre cele 
mai frumoase meciuri pe care le-am 
arbitrat vreodată".

Așadar, calificarea va depinde de 
rezidtatele celor două echipe în meciu
rile cu suedezii (care au fost azi spec
tatori și urmează să întîlnească Un
garia sîmbăfă, iar echipa Romîmei 
luni, la Pirmasens). Au jucat urmă
toarele formații: o,

ROMINIA: Gornea 8 (PilcS din min. 
41— 7) — Birău 9, Sătmăreanu 8, 
Boc 7, Păciuleie 6 — Lupulescu 8, 
Stoenescu 8 —- Țarălungă 7, Soan- 
gher 7, Neagu 7, Ofogtt 8.

UNGARIA: Haidy 8 — Kuchta 7, 
Krivitz 9, Sanfctrti 6 — Horvath 8, 
Liebhaber 6 —Szoke 8. Kocsis 6, Vi- 

dats 8, Zofdi 7, Bordacs 8.
---♦ •?,

Alte reziflfaîe : JOf ; Italia — Scoții 
I — 1, Elveția — Polonia 0—0, Grecia— 
Luxemburg 2—f,. Cehoslovacia—Bul
garia 3—1, R.D. Germană — Portu
galia 2—1, Olanda — Turci» 3—2, 
Anglia — Belgia 3—0.-
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