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{GERELE PRIMĂVERII: Ecaterina Iencic și Ileana Drtmbă 

ani după Gând, cînd Ana 
rălucea la Criteriul mon- 

scrimă pentru tineret cu- 
medalia de aur, o altă

J5, Ecaterina Iencic, reali- 
performanta maximă — 
LI LA' COMPETIȚIA 
HALĂ. A „SPERANȚE- 
FLORETEI FEMININE, 
iru unii, succesul tinerei 
iare a constituit o surpri- 
'liar specialiștii afirmă că 
este o floret istă de echi- 

. n-a mers niciodată „solo" 
un concurs internațional, 
otterdam, privirile tuturor 
‘reptau in principal spre 
Drîmbă. socotită drept cea 

•uternică dintre floretistele 
e de perspectivă și, intr-o 

măsură, și spre Marina 
i, sportivă care deținea o 
bună înaintea marelui e- 
din Olanda, tn realitate, 

răi a campioană mondială 
yejațat remarcabila-i per- 
nță, cu șase săptămini în 
la Budapesta, unde a fost 

șai in formă dintre repre- 
itele țării noastre. Lucrul 
' a ținut să-l sublinieze și 
Elek, în dese rinduri cam-

?3 mondială, din colectivul 
.Șenori ai lotului feminin 

iar: „După mine, Iencic 
!-ea mai completă dintre ti-

văzute de Neagu Rădulescu 
nerele floretiste ale Romîniei. 
Are o tehnică excelentă, multă 
gîndire tactică și o inepuizabilă 
rezistență fizică. Cu experiența 
mea de aproape 40 de ani pe
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DE SÎMBĂTĂ
Diseară, lotul echipei noastre 

campioane masculine de volei 
Rapid București părăsește Ca
pitala, îndreptîndu-se spre R.D. 
Germană, în vederea returului 
semifinalei „C.C.E." pe care-1 
va susține cu S.K. Leipzig sîm- 
bătă 24 aprilie. înainte de a 
pleca, feroviarii vor juca un 
ultim meci de verificare, în 
compania echipei Dinamo Bucu
rești. astăzi, cu începere de la 
ora 12, în sala Floreasca.

Jocul din R.D. Germană va 
fi condus de un arbitru inter
national polonez, încă nede
semnat.— • ••••• ••••••••

Cuplajul inter-bucureștean
teaua—Rapid și Progresul—Dinamo) 
inctul de atracție al etapei a XX-a 
= NE DECLARA PROTAGONIȘTII CUPLAJULUI • MECIURILE SE DESFĂȘOARĂ PE STA

DIONUL „23 AUGUST", DE LA ORA 14.30 • LA „CENTRU" : ARBITRI DIN TURCIA

Atac la poarta dinamoviștilor... (Fază din meciul Știința Craiova — Dinamo București)
Foto: V. Popovici-Craiova

apă „plină", miercuri, în zi 
ucru, dar care constituie o 
/ărată... sărbătoare prin pro- 
nul pe care-1 oferă iubitori- 
de fotbal. Este etapa care 
-rfide tradiționalele derbiuri 
ureștene Steaua — Rapid și 
jresul — Dinamo și — în 
ă de aceste „capete de afiș" 
> serie de partide cu impli- 
i imediate pentru situația 
clasament.
e jucătorii dinamoviști i-am 
is în plin antrenament; un 
■enament ușor, menit să eli- 
e oboseala cauzată de difi- 

partidă de la Craiova și 
fortifice în vederea meciu

lui cu Progresul. „Ne așteaptă 
un meci foarte greu — ne-a 
declarat căpitanul echipei, Nun- 
weiller III. Este un meci aproa
pe decisiv, atit pentru noi, 
care țintim locul I, cît și 
pentru adversarii noștri, aflați 
în plină luptă de evitare a re
trogradării. în ceea ce mă pri
vește voi căuta ca, împreună 
cu Ivan, să anihilez cuplul Ma- 
teianu („inamicul nr, 1" prin 
jocul său creator) — Dumitru 
Popescu, cuplu care, în ultima 
vreme, demonstrează vervă și 
eficacitate.

Uitînd complet de victoria cu 
Crișui, jucătorii de la Progre

Luptători de valoare mondială 
la concursul nostru internațional

Cea de a V-a ediție a con
cursului internațional de lupte 
greco-romane și libere al R. P. 
Romîne este așteptată cu viu 
interes de iubitorii acestui 
sport. Acest lucru este și firesc 
deoarece pe saltelele din sala 
Floreasca vor evolua, începînd

Cit privește meciul 
semifinalei feminine a 
campionilor europeni",

retur al 
„Cupei 

___  Dinamo 
București—Dynamo Berlin, el 
va fi condus de un arbitru pe 
care urmează a-1 delega fede
rația de volei din Iugoslavia. 
Întîlnirea dintre campioanele 
feminine ale R.P. Romîne si 
R.D. Germane se va desfășura, 
cum se știe, la București și va 
avea loc, ca și semifinala de 
la Leipzig, sîmbătă 24 aprilie. 
Ea va fi găzduită de sala Di
namo și va începe la ora 19.

Voleibalistele germane sînt 
așteptate să sosească la Bucu
rești joi 22 aprilie.

nostru internațional
O frumoasă acțiune de lupte greco-romane de la ediția ante

rioară a concursului

sul își concentrează toată aten
tia asupra partidei cu Dinamo.

„Acest joc — mărturisesc la 
„unison" Mîndru și Ionită — 
este important pentru rămînerea 
noastră în prima categorie. Sîn- 
tem conștienți de faptul că în- 
tîlnim un adversar mai valoros, 
dar care poate fi totuși depă
șit. Cum ? Printr-o bună orga
nizare a jocului, dublată de o 
voință de fier, așa cum am do
vedit-o, de altfel, și cu prilejul 
ultimelor jocuri".

în plină febră a pregătirilor
i-am  găsit și pe jucătorii de la
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de vineri, cei mai buni luptători 
de pe continent, medaliați la 
campionatele mondiale și la 
Jocurile Olimpice. Reprezentan
ții celor 14 tari participante la 
întreceri vor oferi, desigur, ce
lor prezenți, meciuri spectacu
loase, întîlnirile de la București 
constituind o ultimă verificare 
înaintea campionatelor mon
diale.

Ca în fiecare an, Federația 
internațională de specialitate a- 
cordă atentia cuvenită con
cursului nostru internațional, 
delegînd un reprezentant. La 
această ediție vor funcționa ca 
președinți de jurii J. Herbert, 
secretarul general al federației 
de lupte din Anglia, membru în 

biroul F.I.L.A. și E. Kossila, 
președintele federației de lupte 
din Finlanda.

Iată iuptătorii care vor evo
lua la fiecare categorie : LUPTE 
GRECO-ROMANE, cat. 52 kg.

Preocupări pentru buna organizare 
a Spartacbiadei de vară a tineretului

Raid prin citeva asociații sportive din Capitală
De citeva zile în asociațiile sportive din întreaga (ară s-a 

dat startul în prima etapă a Spartachiadei de vară a tineretu
lui. întrecerile — la nivelul asociațiilor sportive — vor dura 
două luni de zile. Acest lucru permite activiștilor sportivi să 
eșaloneze întrecerile pe o perioadă lungă de timp, să atragă 
în competiții un număr tot mai mare de concurenți și să con
tribuie la ridicarea nivelului tehnic al sportivilor și echipelor. 
Pentru a cunoaște mai bine preocupările unor asociații spor
tive în ceea ce privește organizarea întrecerilor ediției actuale 
a Spartachiadei de vară a tineretului am întreprins un scurt 
raid prin Capitală.

LA „TELEFOANE", ATLETISMUL 
ESTE PE PRIMUL LOC

Activiștii sportivi de la aso
ciația Telefoane și-au pus mari 
speranțe în întrecerile Sparta
chiadei de vară a tinerelului. 
Ei vor să realizeze cu acest pri
lej o substanțială îmbunătățire 
a activității, o masivă recruta
re a elementelor talentate pen
tru secțiile pe ramură de sport. 
Acesta este și mobilul pentru 
care au început, încă înainte de 
15 aprilie, munca de pregătire 
a organizării competițiilor. 
Sportul spre care își îndreaptă 
în mod deosebit atenția mem
brii consiliului asociației Tele
foane este atletismul. Și nu în- 
tîmplător. Atletismul este un 
sport cu veche tradiție aici, un 
sport în care s-au ridicat nume

— Kerezov (R.P.B.), Polidoros 
(Grecia), Marinco (R.S.F.I.), Ru- 
dol (R.S.C.), G. Stoiciu, C. Tur
turea, St. Ștefan, Gh. Szabad,
I. Stoica (R.P.R.); cat. 57 kg.— 
Besergil (Turcia), Stanghe 
(R.F.G.), Pomsilouma (Finlanda), 
Moschidis (Grecia), I. Cernea,
I. Alionescu, I. Baciu, M. Cris- 
tea, Gh. Clot (R.P.R.) ■, cat. 63 
kg — Alpaslan (Turcia), Hof- 
man (Elveția), Kalcev (R.P.B.),
S. Popescu, V. Coman, C. Cor- 
neanu, P. David, P. Popescu 
(R.P.R.); cat. 70 kg — Martino- 
vic (R.S.F.L), Ghiurov (R.P.B.), 
Galaktopoulos (Grecia), Koski- 
niemi (Finlanda), V. Bularca,
I. Gabor, M. Butnaru, L. Buna 
(R.P.R.); cat. 78 kg — Laasko 
(Finlanda), Krumov (R.P.B.), Sa- 
vas (Grecia), Horvat (R.S.F.I.), 
FI. Ciorcilă, A. Ficher, I. Moca,

C. Badea, Al. Toth, I. Baciu 
(R.P.R.); cat. 87 kg — Cucic 
(R.S.F.I.), Zingg (Elveția), Pre- 
nosil (R.S.C.), Mackiewicl
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roase elemente de frunte. Du
mitru Constantin, Dumitru 
Chiose, Vasile Teodosiu — sînt 
numai cîțiva dintre cei care au 
purtat cu cinste tricourile aces
tei asociații sportive...

Sub îndrumarea consiliului, 
biroul secției de atletism — 
condus de tov. Valeriu Mitrea 
— a pornit la treabă. Au fost 
mobilizate forțele necesare pen
tru amenajarea prin muncă vo
luntară a pistei de alergări și a 
sectoarelor de aruncări și sări
turi. Au fost desemnați arbitrii, 
s-a revizuit cu atenție materia
lul și echipamentul sportiv. Un 
prim apel a fost adresat și in
structorilor sportivi ca și spor
tivilor fruntași. Ecoul nu s-a lă
sat mult așteptat. Fiecare dintre 
cei vizați a răspuns cu entu
ziasm. Ei vor contribui la pre

• Selecționata București—*
Progresul la rugbi

Mîine, de la ora 16 — pe stadio
nul Progresul — va avea loc un 
med de verificare între selecțio
nata de rugbi a Bucureștiulul 
(care se pregătește pentru partida 
cu selecționata Pirineilor) și for
mația Progresul din categoria A.
• Joi, pe stadionul Tineretului 

(ora 16,00), rugbiștli juniori din 
selecționata Bucureștiului vor 
susține un meci de verificiare cu 
echipa Arhitectura din campiona
tul de calificare.

• Șahiștii romîni 
și polonezi
In întrecere

La sfîrșitul acestei săptămîni (24 
și 25 aprilie), Capitala țării noas
tre găzduiește o interesantă întâl
nire internațională de șah. Se în
trec primele reprezentative ale 
R.P. Romîne și R.P. Polone în- 
tr-un meci la 12 table (9 băieți șl 
3 fete) cu tur și retur. Oaspeții 
și-au anunțat lotul, din care fac 
parte cunoscuții maeștri Sliwa, 
Balcerowski, Bednnrski, Doda, 
Tarnowski, precum și jucătoarele 
Konarkowska și Litmanowicz.

• Tinerii tenismeni romlni
participă la turneul de la Soci

Intre 20 șl 30 aprilie 6e desfâ 
șoară In localitatea balneară Sod 
(U.R.S.S.), de pe litoralul Mării 
Negre, un Interesant turneu In
ternațional de tenis. Alături de 
tenismenil sovietici, participă Ju
cători din R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.p. Polonă, R.P. Un
gară și R.P. Romînă. Țara noas
tră va fi reprezentată de tinerii 
Ilie Năstase, Iosif Kerekeș șl Co- 
din Dumitrescu, precum șl de ju- 
cătoarea Mariana Ciogolea.

• Excursie la solia
la campionatele 
europene 
de gimnastică (r)

Cu prilejul campionatelor euro 
pene de gimnastică feminină, pro. 
gramate la Sofia în zilele de 21 
șl 23 mai, se organizează în ca
pitala R.P. Bulgaria o excursia 
turistică. Plecarea va avea loc din 
București în ziua de 20 mal, cu 
autocarul, iar înapoierea în ziua 
de 24. Cel ce doresc să participa 
la această excursie se vor adresa 
Federației romîne de gimnastic#, 
str. Vasile Conta 16, pînă la M 
aprilie a.c.

gătirea concurentiior (antrena
mentele au fost cu grijă plani
ficate), la organizarea și desfă
șurarea întrecerilor. Această 
colaborare multilaterală a des
chis perspectivele inițierii unui 
mare număr de competiții. Pen
tru moment, programul preve
de aproximativ 20 de zile de 
concurs. Lunea, marțea șl joia 
după-amiază, instructorii, star- 
terii, ceilalți arbitri și — bine-' 
înțeles — membrii biroului sec
ției de atletism îi vor aștepta pe 
participanți la stadion. Se con
tează pe aproximativ 600 de 
concurenți. Dacă numărul celor 
dornici să se afirme în probele 
atletice va fi mai mare vor fi 
incluse în program și alte con
cursuri.

Și există această perspectivă? 
Consiliul asociației sportive și 
biroul secției de atletism au fă
cut cunoscut membrilor UCFS 
și celorlalți iubitori ai sportului 
că întrecerile Spartachiadei de 
vară a tineretului vor prilejui 
și trecerea unor norme ale In
signei de polisportiv. în plus, 
întrecerile atletice vor fi urmă
rite cu atenție deosebită pentru 
recrutarea elementelor talenta
te care vor fi primite, apoi, cu

(Continuare in pag, a 2-a) >



Preocupări pentru buna organizare 
a Spartachiadei de vară a tineretului Ultimul conc;

al sezonului
(Urmare din pag. 1)

«brațele deschise* în laboratorul de 
creștere a măiestriei sportive — sec
ția pe ramură de sport. Printre obiec
tivele pe care și le-au fixat activiștii 

Tinerii cooperatori din Capitală au început și ei întrecerile în cadrul 
etapei pe asociație a Spartachiadei de vară. In fotografie, un meci de 

volei de pe stadionul Voința.
Foto: V. Bageac

de la «Telefoane* se află și acela al 
obținerii unui număr important de 
clasificări sportive.

HRISTACHE NAUM

IA „DÎMBOVIȚA" : ÎNTRECERI LA 13 
RAMURI SPORTIVE

Am ajuns in raidul nostru la aso
ciația sportivă Dîmbovița, de pe lingă 
fabrica de încălțăminte cu același nume. 
Este o asociație care — de ani de zile 
— deține o poziție fruntașă pe raion 
în marile competiții de mase. Cum era 
de așteptat, și actuala ediție a Sparta
chiadei de vară se bucură de populari
tate in rîndurile tineretului de atei, iar 
organizatorii, consiliul asociației și co
mitetul U.T.M.. se preocupă intens de 
pregătirile întrecerilor.

După cum ne-a relatat președintele 
asociației, Ilie Gheorghe. toți factorii 
interesați in bunul mers al muncii 
sportive din fabrică — membru consi
liului, ai birourilor de grupe sportive, 
instructorii sportivi, activiștii din orga
nizațiile de bază U.T.M. — sînt atrași 
in pregătirea competiției. „Și de data 
aceasta — ne spunea președintele de 
la „Dîmbovița" — colaborăm perfect 
cu comitetul U.T.M. in organizarea 
Spartachiadei. In organizațiile de bază 
U.T.M., tinerii au hotărît să fie cu toții 
prezenti la întreceri. De exemplu, la 
grupa sportivă „tăbăcărie minerală" 
(secretar U.T.M G. Frtncu) toți cei 33 
de utemiști s-au inscris la întrecerile 
eare vor incepe săptămina aceasta. La 
fel se prezintă situația și la grupele 
sportive „Ornic", „încălțăminte meca
nică et. III" etc.“.

Consiliul asociației a ținut seama de 
dorința membrilor UCFS și a inserts în 
^programul competiției întreceri la 13 
sporturi: atletism, fotbal, volei, hand
bal, orientare turistică, tir, popice, trin- 

!fă. moto, ciclism, gimnastică, înot și 
Ihaltere. La fotbal numărul jucătorilor

PhlTATlON»’»^

„CUPA PRIMĂVERII"
în organizarea federației de spe

cialitate și a comisiei consiliului oră- 
•șenesc UCFS București, în Capitală 
s-a desfășurat timp de 5 zile un con
curs de pentatlon modern dotat cu 
„Cupa primăverii’, la care au luat 
parte atît sportivi cu vechi state de 
serviciu in această disciplină, cît și 
tineri care și-au făcut debutul inlr-un

SPORTUL POPULAR
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s-a mărit simțitor față de alți ani. In 
unele grupe sportive există așa de mulți 
amatori să joace fotbal, incit se pot 
alcătui două și chiar trei echipe! Or, 
regulamentul întocmit prevede ca fie
care grupă sportivă să se prezinte cu o 

singură echipă. Soluția au găsit-o to
varășii din secția de fotbal care, pentru 
alcătuirea reprezentativei fiecărei gru
pe sportive, vor organiza meciuri de... 
selecție. „Va dura ceva mai mult com
petiția, ne spunea 1. Munteanu, membru 
al consiliului, dar, satisfacem în acest 
fel dorința tuturor, chiar și a acelora 
care își găsesc mai greu loc in echipă, 
adică a celor mai în vîrstă, dar dornici 
să joace fotbal".

Concursuri pasionante se anunță și 
la volei (participă 20 de echipe dintre 
care 4 de fete), handbal in 7 (12 echi
pe), orientare turistică (turismul are 
frumoase tradiții la „Dîmbovița") și 
atletism (secția a fost recent afiliată la 
federația de specialitate). La volei și 
atletism, întrecerile vor constitui și un 
prilej de selecție pentru secțiile respec
tive. La volei — de pildă — ini-ecerHe 
Spartachiadei vor contribui la întărirea 
echipei de băieți care activează in cam
pionatul raional, iar la fete chiar for
marea unei echipe, care la toamnă să 
fie înscrisă in „raion". La atletism se 
contează foarte mult pe aportul tineri
lor care au înaintat cereri de legitimare. 
Aceștia, pe lingă că vor fi animatorii 
concursurilor, vor fi și propagandiști 
activi ai acestui utH și frumos sport. 
Printre viitorii atleți de la „Dîmbovița" 
care, cum se spune, au... stofă sînt 
alergătoarele Victoria Ser ban. Maria 
Drăghici, Relli Davezeanu, aruncătorii 
de greutate Cornel Achiș, Radu Tăbă- 
ran și alții.

N-a fost uitată nici baza materială. 
S-a revizuit întregul inventar sportiv, 
iar in aceste zile va incepe munca de 
reamena/are a micit baze sportive a 
asociației. Pentru început se va amena
ja un teren de handbal in 7. un sector 
pentru aruncarea greutății, iar mai tir- 
ziu se va monta un portic de gimnas
tică. Lucrarea o vor face sportivii înșiși 
prin muncă voluntară. S-a oferit să 
dea o mină de ajutor și consiliul asocia-

concurs oficial în această dificilă În
trecere. Multi dintre acești tineri au 
avut o bună comportare.

Pe primul loc s-a clasat Gheorghe 
Tomiuc (Steaua) cu 5156 p, urmat de 
Teodor Sîrbulescu (Știința) cu 4744 p. 
Un tînăr sportiv, Georghiță Ioneseu 
(Steaua), s-a clasat pe locul 3 cu 
4537 p. Nefiind la punct cu pregăti
rea fizică, Dumitru Țintea a trebuit 
să se mulțumească cu locul 4 > 
4457 p. 

ției sportive Talpa, aflată în vecinăta
tea „Dîmboviței". Oferta sportivilor de 
la „Talpa" a fost primită cu bucurie. 
Ca răsplată pentru munca efectuată, 
aceștia vor avea acces la terenurile res
pective. Colaborare frumoasă care ar 
putea constitui un exemplu și pentru 
alte asociații...

T. RABȘAN

COLABORAREA A ÎNCEPUT

Ne-am dat seama din primul mo
ment că la I.U.C.T. Otopeni există o 
strînsă colaborare între consiliul a- 
sociatiei sportive și organizația U.T.M. 
I-am găsit pe tovarășii Eleodor Bucur, 
secretarul asociației, și Ilie Costică, 
membru în biroul organizației de bază
U.T.M., consultîndu-se asupra Sparta
chiadei. Din discuția lor am tras con
cluzia că forțele se vor uni rodnic, 
că această competiție a tineretului va 
fi organizată în comun.

Pentru cei 360 de membri UCFS — 
ca și pentru ceilalți amatori de sport 
— întrecerile au început cu cîteva 
zile în urmă. Ramurile de sport cu
prinse în program : atletism, nalatie, 
volei, tir, fotbal, popice, ciclism. în a- 
fara natatiei și ciclismului, sporturi la 
care asociația n-are încă secții, la ce
lelalte discipline sportive întrecerile 
vor fi organizate de către birourile de 
secții. Pentru natatie și ciclism a fost 
format un colectiv de activiști ob
ștești care va asigura buna desfășu
rare a întrecerilor.

Birourile secțiilor, instructorii spor
tivi Octavian Isacenco, Ilie Petrescu, 
Ion Argăseală, Marin Vulpan, Adrian 
Preda și Anghelina Păun, activiștii 
organizației U.T.M. i-au mobilizat pe 
tineri la amenajarea terenurilor de 
volei și fotbal. Competițiile de ciclism 
vor avea loc Ia C.P.B., cele de tir la
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Cu cîteva zile în urmă am stat de 
vorbă cu secretarul Clubului sportiv 
orășenesc Mediaș, Mihai Tacăl. Prin
tre alte probleme am abordat-o și pe 
cea a modului cum sînt organizate 
concursurile pentru trecerea probelor 
Insignei de polisportiv.

— Concursurile pentru îndeplinirea 
normelor, ne-a spus Mihai Țacăl, s-au 
situat în centrul preocupărilor multor 
asociații sportive din orașul nostru. 
Datorită interesului manifestat într-o 
serie de școli și întreprinderi, aproape 
3 000 de tineri au cucerit mult rîvnita 
insignă.

Interlocutorul nostru ne-a mai spus 
că numeroși tineri se antrenează în 
vederea concursurilor, că anul acesta 
numărul purtătorilor se va mări cu 
cel puțin 2 000. Am mai notat că aso
ciațiile sportive Sănătatea (președinte 
dr. Pavel Mahu), Geamul (Alex. Or- 
boc). Olimpia Școala Petrol-Chimie 
(Victor Niță), Gaz Metan (Ladislau 
Kiss), Unirea Școala medie nr. 2 (H. 
Ditmar) ș. a. sînt fruntașe în acțiunea 
de atragerea tineretului la startul în
trecerilor pentru Insigna de polisportiv.

Dar lucrurile nu merg bine peste 
tot. în unele asociații am constatat 
că, după ce tinerii au trecut 2—3 pro
be, n-au mai fost solicitați nici la 
antrenamente, nici la alte concursuri.

— Ne-ati spus că 54 de membri 
UCFS au îndeplinit norma de tir și 
două probe atletice. Cînd au avut loc 

poligonul Tineretului, iar întrecerile 
de natație la ștrandul C.P.B. Popicăria 
asociației îi va găzdui pe iubitorii 
sportului cu bila.

Popularizarea făcută din vreme, a 
făcut ca încă de la primele întreceri 
să se înregistreze numeroși partici- 
panți. Pentru a rezolva cît mai bine 
problema menținerii în întreceri — 
pe o perioadă mai lungă — a partici- 
panților la Spartachiada de vară a ti
neretului, consiliul asociației sportive 
s-a orientat spre organizarea sistem 
tur-retur a unor concursuri, precum și 
spre inițierea concursurilor pe grupe 
sportive. în acest fel se va îndeplini 
o importantă sarcină, aceea de a an
grena o mare masă de iubitori ai 
sportului într-o activitate continuă.

Și activiștii sportivi de la I.U.C.T. 
Otopeni vor folosi întrecerile actua
lei ediții a Spartachiadei de vară a 
tineretului pentru ca un mare număr 
de tineri și tinere să-și treacă o parte 
dintre normele Insignei de polispor
tiv, precum și pentru realizarea de 
noi recorduri ale asociației și chiar 
ale raionului. Le urăm succes deplin 
în realizarea tuturor obiectivelor.

H. N.

Cum se amenajează un
Handbalul redus, sau în 7 cum i 

se mai spune, a devenit un sport 
foarte răspîndit în ultimul timp. 
Motivele pentru care acest joc a 

j devenit atît de popular sînt mul- 
l tipie: se poate juca pe un teren 
I mic, este spectaculos etc.
i Un teren de joc pentru handbal 
în 7 se poate realiza fără eforturi 

' sau cheltuieli deosebite. Este ne- 
J voie, în primul rînd. de un loc 

aceste concursuri, l-am întrebat pe 
Mihai Teodoru, președintele asocia
ției sportive MetaluL

— In vara anului trecut...
Am aflat, apoi, de la președintele 

asociației Fabricii de șuruburi din Me
diaș, că cei 54 viitori purtători ai in
signei așteaptă, din iunie anul trecut, 
să se organizeze restul concursurilor 
necesare obținerii normelor. O situație 
asemănătoare am întîlnit și la asocia
ția sportivă Ideal.

— Spuneți că aveți echipe de fot
bal și volei care participă la campio
natele orășenești. Componenții acestor 
echipe sînt purtători ai Insignei de 
polisportiv ?

După ce a stat puțin pe gînduri, 
secretarul asociației, A. Licen, ne-a răs
puns.

— Cred că în echipa de fotbal sînt
2—3. Nu cunosc situația precis.

Secretarul asociației știa însă că sînt 
circa 150 de membri UCFS care au 
trecut cîteva norme, că în secțiile de 
turism și tenis de masă nu există nici 
un purtător al insignei. Dezinteres 
față de munca de pregătire și orga
nizare a concursurilor pentru trecerea 
normelor Insignei de polisportiv mani
festă și consiliul asociației Sparta. A- 
cesta s-a angajat să pregătească 150 
de purtători în cursul anului 1964. 
Dar angajamentul a rămas pe... hîrtie. 
Asociația are 1700 de membri UCFS 
și puternice echipe de fotbal, handbal

Sezonul competițion-al de 
naj artistic s-a încheiat cu u; 
curs de clasificare la care ai 
ticipat cîțiva cunoscuți sporti’ 
trecerile au avut loc pe pa ti 
artificial „23 August". In pr 
au figurat exerciții pentru 
categoriile de clasificare. Toți 
curenții au îndeplinit baremi 
rut de regulament. Iată lists 
tinatorilor care au reușit să 
plinească normele de clasifi 
cat. I. — Elena Moiș (Din 
M. Comanici (Dinamo), N. 
(Constructorul), R. Ionian ( 
ța); cat. a Il-a — Beatrice E 
(Dinamo), Cristina Formagiu 
namo); cat. a in-a — Adina 
macan, Rodica Dîdă, Ruxandra 
rinescu, Daniela Popescu l 
structorul), Adriana Turcu, 1 
na Georgescu, Dan Săveanu 
namo), Mariana Ionel, Cri 
Slașomeanu, Doina Ghișerel -v. 
nr. 2); cat. a IV-a — Roi 
Ciortea, Florentina Boșcoianu, 
Popescu (Dinamo), Ioana Bule; 
Dan Ioneseu, Mihai Popescu 0 
structorul), Mariana Sfetcu, V 
Boerescu (Ș.S.E. nr. 2).

SFATURI PRACTI

teren de handbal in
viran, pe cît se poate fără d 
velări, de dimensiuni minime: 1 
45 m. Terenul cel mai simplu • 
cel amenajat pe un Ioc plan < 
dacă are și un gazon natural 
mai cere alte amenajări d 
montarea celor două porți și rr 
carea liniilor cu var.

Iată care sînt dimensiunile 
lamentare ale unui teren de' 
pentru handbal în 7.

La Mediaș

și popice angrenate în campionate 
regionale și orășenești. O parte di 
sportivii acestor secții au trecut cîtev 
norme, însă văzînd că nimeni nu s 
mai interesează de ei, au.„ abandon; 
concursul.

Un alt exemplu: asociația sportiv 
Textila are 139 de purtători ai insig 
nei, din peste 1 600 de membri UCFS 
Motivul ? Majoritatea tinerilor de 1 
uzina textilă Trrnava n-au mai fos 
invitați, de mult timp, de către con 
siliul asociației lor sportive la con 
cursuri pentru trecerea diferitelo 
probe. De asemenea și conducerile 
asociațiilor Record, Flacăra etc. 
au programat antrenamente, au orga
nizat chiar și cîteva concursuri dar 
apoi, au lăsat treburile neterminate.

Din scurta noastră relatare se poate 
constata că acolo unde există interes, 
treburile sportive merg bine. Se orga
nizează o intensă activitate sportivă, 
se menține vie dorința oamenilor df 
a face sport. Spre lauda lor, la 
diaș sînt numeroase astfel de asociații 
sportive. Păcat însă ca exemplul lor — 
insuficient popularizat de C.S.O. — 
nu este urmat și de celelalte asociații 
din acest oraș. Le-am propune activi
știlor sportivi de aici să facă, cu pri
lejul „Zilei președinților", un util 
schimb de experiență pentru a-i a- 
duce pe „codași" la nivelul fruntași
lor.

TR. IOANIȚESCU
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GRUPARE IN PLUTONUL FRUNTAȘ AL CAMPIONATULUI FEMININ
urmare a neașteptatei (mai ales 

proporțiile scorului) înfrîngeri a 
îlui la Timișoara, asistăm la o 
pare a fruntașelor clasamentului 

donatului feminin (seria I), fapt 
mărește interesul pentru desfă- 
ea viitoarelor jocuri și lupta 
'u titlul de campioană. în timp 
dința București continuă să piar- 
•ren (echipa — lipsită de aportul 
i Nagy — se află la a doua în- 
ere în • retur), Știința Timișoara, 
rla deținătoare a titlului și 
4. Sibiu — neînvinse în primă-
— au acumulat cîte 6 și, respec- 

5 puncte. Candidaturi serioase 
intă și Rapid București (de ase- 
ea cu dificultăți în alcătuirea for- 
ei), care duminică a realizat sco- 
campionatului (34—5), precum și 
rațiile Ș.M. 4 Timișoara și Mure- 
Tg. Mureș, a căror întrecere di- 
S este programată mîine seară la 
Mureș.

l seria I a campionatului mascu- 
Steaua și Dinamo București con- 
ă să domine un lot de 4 formații,

Știința Timișoara, Dinamo Bacău, 
Știința Galați și Dinamo Brașov, 
aflate în luptă directă pentru califi
carea în turneul final. Cît privește 
seriile secunde, se pare că lucrurile 
încep să se limpezească. Rafinăria 
Teleajen și Știința București (la bă
ieți) ca și Rulmentul Brașov și 
Voința Odorhei (la fete) au deja un 
avantaj care le permite să-și fău
rească speranțe și mai mari de pro
movare.

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN — SERIA I

1. Steaua Buc. 12 10 1 1 247:156 21
2. Dinamo Buc. 10 10 0 0 216:110 20
3. Știința Tim. 12 7 0 5 187:208 14
4. Din. Bacău 11 6 1 4 161:130 13
5. Știința Galați 12 6 1 5 182:173 13
6. Din. Brașov 12 6 0 6 222:206 12
7. Tract. Brașov 12 4 0 8 185:216 8
8. V-ța Sighișoara 12 3 0 9 162:214 6
9. Șt. Petroșeni 11 2 1 8 155:220 5

10. Știinta Tg. M. 12 2 0 10 151:235 4

SERIA A II-A

1. Rafinăria Teleajen 12 11 0 1 211:142 22
2. Știința Buc. 12 10 1 1 220:143 21

3. C.S.M. Reșița 12 8 1 3 220:156 17
4. Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej

12 7 0 5 130:133 14
5. Voința Sibiu 12 6 0 6 146:179 12
6. Rapid Buc. 12 5 1 6 136:163 11
7. C.S.M.S. Iași 12 5 0 7 167:180 10
8. Recolta Hălchiu 12 3 1 8 137:161 7
9. Tehnometal Tim. 12 1 2 9 180:219 4

10. Știința Cluj 12 1 0 11 138:209 2

FEMININ — SERIA I

1. Știința Buc. 12 9 1 2 83! 54 19
2. Rapid Buc. 12 9 0 3 147: 81 18
3. Mureșul Tg. M. 11 7 1 3 126: 64 15
4. Știința Tim. 12 7 1 4 118: 60 13
5. S.M. *4 Tim. 11 7 0 4 95: 81 14
6. C.S.M. Sibiu 12 6 1 5 90: 91 13
7. Tract. Brașov 12 4 1 7 81: 93 9
8. Confecția Buc. 12 2 4 6 67: 86 8
9. Știința Cluj 12 3 1 8 101:113 7

10. S.S.E. Ploiești 12 0 0 12 55:240 0

SERIA A n-A

1. Rulmentul Br. 12 8 3 1 102: 79 39
2. Voința Odorhei 12 8 2 2 104: 90 18
3. Știința Galați 12 6 15 98: 94 13
4. Favorit Oradea 12 6 0 6 93: 96 12
5. Constructorul Tim. 12 4 3 5 92: 98 11
6. Progresul Buc. 12 5 07 91: 84 10
7. Electromag. Buc. 12 4 2 6 92: 94 10
8. Record Mediaș 12 5 0 7 92:115 10
9. Voința Sig. 12 4 17 82: 91 9

10. S.S.E. Petroșeni 12 4 0 8 69 74 8

Steaua a cîștigat „Cupa primăverii"
.șadar, reîntîlniie — și cît de plă- 
5 ! — cu parcursurile de obstaco- 
Competiția inaugurală a sezonu- 
organizată ca și in alți ani de 

bul sportiv Știința, ne-a oferit un 
Presant cvartet de probe în care 

evoluat atît călăreți debutant!

inamovistul Vasile Pinciu trece cu ușurință peste 
obstacol

Foto : I. Mihăică

in acest sport (din nou demnă de 
subliniat preocuparea clubului Ști
ința — antrenor M. Măinescu), cît 
și călăreții fruntași — seniori și 
juniori — care se pregătesc pentru 
apropiatele întreceri internaționale 
de la Novisad.

In proba rezervată 
cailor începători, trei 
sportivi au ocupat la e- 
galitate primul loc : D. 
Hering (Steaua) cu 
Mercur, V. Tudor (Stea
ua) cu Suspin și B. Ste- 
riu (Știința) cu Șoimu — 
0 p. In manșa a Il-a a 
probei s-au întîlnit o se
rie de călăreți începători. 
Mihaela Barbu și Ivette 
Mironescu (Știința) și-au 
împărțit primul loc. Re
prezentanții clubului 
Steaua au dominat cele 
două probe — semiușoa- 
ră și ușoară — care au 
contat in clasamentul 
pentru „Cupa primăve
rii". La semiușoară, pri
mele locuri au revenit 
în ordine călăreților mi
litari : D. Velea (cu Pău- 
naș) 0 p 1:37,2; E. Ol- 
teanu (cu 
1:33,7; V. 
Furiș) 0 p 
rezultatele 
manșe ale 
tegorie ușoară : manșa I: 
1. A. Donescu 
cu Amara 0 p ; 
pescu (Steaua) 
dușa 0 p; 3.
(Steaua) cu Faima 0 p;

Gerilă) 0 p
Ionescu (cu 

1:31,5. Iată și 
din cele două 
probei de ca-

(Steaua) 
2. C. Țo- 
cu Brîn- 

D. Velea

manșa a Il-a : 1. M. Aluneanu (Știin
ța) cu Fraga 0 p 1:29,8; 2. M. Alunea
nu cu Floricel 0 p 1:23,3; 3. 1. Popa 
(Steaua) cu Nușa 0 p 1:23,0. Proba 
a fost rezervată — în această manșă 
— călăreților din lotul republican de 
juniori.

In urma acestor două probe, că
lăreții de la Steaua au ocupat pri
mul loc în clasamentul „Cu’pei 
primăverii" cu 26 p, urmați 
sportivii de la Știința cu 51 p.

Ultima probă a concursului 
prilejuit satisfacția de a urmări 
luția celor mai 
membri ai lotului 
tacole. V. Pinciu 
tlela, a cucerit 
1:12,8, urmat de 
cu Harpa 0 p 1:18,0 și Gh. Langa 
(Steaua) cu Simplon 0 p 1:21,5.

Competiția a reliefat faptul că deși 
pregătirea pe obstacole a început, din 
motive obiective, mai tirziu ca in alfi 
ani, călăreții s-au prezentat destul de 
bine. Am remarcat de la juniori pe 
Aluneanu, Popa, Silea, Gabriela Io
nescu, Gh. Moișeanu, și V. Adrian. 
Echilibrată, întrecerea seniorilor a 
subliniat interesul fruntașilor pentru 
o pregătire cit mai bună. Rămine ca 
duminică, cu prilejul „Cupei Dinamo“ 
să vedem, in condiții de dificultate 
sporită, cum se vor comporta călăre
ții fruntași (juniori și seniori) după 
ce au trecut și de acest concurs de 
„aclimatizare" cu parcursurile, arbi
trii și... spectatorii.

de

ne-a 
evo- 

călăreți. 
de obs- 
cu Gra- 
cu 0 p

valoroșt 
republican 
(Dinamo), 
întrecerea 
C. Vlad (Dinamo)

D. GÎRLEȘTEANU

PE „ȘANTIERUL" ȘCOLII MEDII
Tn cartierul Ferentari, în spatele 

îragului de blocuri distingi silueta 
zeiță a Școlii medii nr. 27. Actul ei 
î naștere este de dată recentă -— 
rea 5
Cam 

cestui lăcaș de învățămînt a fost pro
stată
ește școala din Ferentari. Inițiativa 

aparținut celor doi directori, prof.
ma Cozmuță și prof. Constantin Ia- 
nmî, doi sprijinitori activi ai sportu- 
ji la „27", iar materializarea proiec- 
ului a revenit, inițial, prof. Ion Baiog, 
poi colectivului catedrei de educație 
izică, din care mai fac parte prof. Ma
ria Teodorescu, prof. Viorica Gava 
i prof. Nicolae Șurtea.

Ce s-a făcut la „27“ pe firul ame
najărilor sportive, aproape că nu-ți 
'ine să crezi ! Mai ales, dacă întîm- 
ilarea face să fi cunoscut mai înainte 
ocurile, împrejurimile. Un singur amă
nunt care trebuie reținut: actualele 
:erenuri de sport de la „27“ sînt am
plasate în zona fostelor maidane ale 
cartierului... Buni gospodari, profesorii 
de educație fizică au alcătuit echipe de 
țlevi care, prin muncă voluntară, și-au 
j^țus contribuția la crearea unui veri
tabil microstadion.

Există, de pildă, 
spații speciale pentru 
tismului — o pistă

. zgură de foarte bună calitate), sectoare 
pentru sărituri și aruncări. Există de 
asemenea terenuri de baschet și vo
lei, de handbal și fotbal ; unele pen
tru competiții, altele pentru antrena
mente. La drept vorbind, fiecare spa-

ani.
în același timp cu construcția

și baza sportivă care deser-

țiu liber a fost cît mai bine folosit, va
lorificat din plin.

Anul acesta, încă din primele zile 
ale lui martie, consiliul asociației spor
tive în colaborare cu comitetul U.T.M. 
a organizat o largă acțiune de punere 
la punct a amenajărilor sportive. Este 
vorba de reîmprospătarea stratului de 
zgură la sectoarele de atletism, de ta- 
sarea terenurilor pentru jocurile spor
tive, de revopsirea instalațiilor meta
lice etc. Permanența creată la acest 
veritabil „șantier" sportiv al școlii va 
asigura, așa cum prevede și planul 
asociației sportive, terminarea lucră-

acestei luni. O 
termenului o 

rînd înscrierea 
membri UCFS

rilor încă în cursul 
garanție a respectării 
constituie în primul 
tuturor celor 940 de 
(cîți numără asociația sportivă de la
medie 27) printre participanții la lu
crări.

După cele văzute am avut o scurtă 
discuție cu unul din directorii școlii, 
prof. C. lacomi, în același timp și 
președintele asociației sportive, care 
a ținut să ne spună :

„Tot ce ați văzut aici poartă pe
cetea entuziasmului elevilor și a ca
drelor didactice de specialitate. Activi-

® RUGBI
Victorii scontate in etapa de duminică

Fază din meciul Dinamo — Rulmentul Birlad (17—0)
Foto : V. Bageac

PROGRESUL BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA PETROȘENI 16—0 (8—0)

După un meci de ...nota 10, Progresul 
a cucerit o netă și meritată victorie asu
pra Științei Petroșeni. Rezultat final: 
16—0. Victoria rugbiștilor bucureșteni 
este cu atît mal valoroasă cu cit, în ciu
da dimensiunilor scorului, ei au avut în 
față un adversar dificil, care n-a oprit 
nici un moment „motoarele". Dimpotri
vă, studenții din Petroșeni le-au fost 
în cîmp cel puțin egali învingătorilor, 
în materie de finalizare însă, oaspeții 
s-au prezentat sub așteptări. Ca aspect 
general. Jocul a fost agreabil, cu „șarje” 
de ambele părți, cu puține baloane in 
margine, ceea ce a asigurat partidei 
cursivitate.

Progresul deschide scorul în min. 6 
prin Craioveanu, transformerul unei lo
vituri de pedeapsă. Bucureștenii majo
rează scorul în min. 38, cînd Ghica în
scrie o încercare, transformată impecabil 
de Iacob. La reluare, în min. 52, același 
Ghica (în acest meci deosebit de activ 
și de bine inspirat) culcă balonul în 
terenul de țintă advers, după o cursă 
spectaculoasă. Cu un minut înainte de 
fluierul final, Tănase II se intercalează 
printre apărătorii Științei, interceptează 
balonul și înscrie chiar între buturile 
echipei din Petroșeni. Ghimpușan trans
formă, stabilind scorul partidei la 16—0...

— t st. —

STEAUA — CONSTRUCTORUL 
14—9 (6—0)

Meci de nivel tehnic satisfăcător, mai 
animat în repriza a Il-a, dar caracteri
zat de o dîrzenie remarcabilă din partea 
ambelor formații. După cele 80 de mi
nute de joc a învins Steaua, care a rea- 
liaat cele 14 puncte prin Penciu (11 p. 
2 lovituri de pedeapsă, o lovitură de pi
cior căzută și o transformare) șl Ghiță 
Dan -- foarte buni in această partidă. 
Pentru metalurgiști, cele 9 puncte au 
fost înscrise de Antimoianu (3 lovituri 
de pedeapsă), care a ratat insă... 16 lo
vituri !

Cele două echipe au marcat un pro
gres față de ultimele lor evoluții, dar 
ele au — evident — posibilități mult 
mai mari, pe care le așteptăm concre
tizate în partide de cît mal mare spec
taculozitate.

C.S.M.S. IAȘI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 19—0 (8—0)

IAȘI (prin telefon). Joc frumos, des
chis, cu multe acțiuni ofensive ale ieșe

nr. ■ ■■

în curtea școlii, 
practicarea atle- 
de alergări (cu

wOt v», W

în plină activitate, pe „șantierul" sportiv al școlii medii nr. 27... Elevii cla
selor a X-a E și G lucrează, sub conducerea prof. Ion Balog, la tasarea unui 

nou strat de zgură pe pista de alergări
Foto: I. Mihăică

nilor. Oaspeții s-au prezentat slab pre
gătiți. Au marcat: Iftimie (încercare),- 
Rozenberg (încercare transformată de 
Matievschi), Gîdei (încercare). Matievschi 
(încercare transformată de Crișan), Crl- 
șan (lovitură de pedeapsă).(lovitură de pedeapsă).

D. DIACONESCU 
coresp.

ȘTIINȚA CLUJ — 
GRIVIȚA ROȘIE 0—22 ’

CLUJ (prin telefon). Meciul, de 
tură tehnică mulțumitoare, s-a 
șurat în nota de superioritate a ____
reștenilor, mal experimentați și care au 
acționat în plus și cu mal multă putere 
de luptă. Clujenii au jucat fără vigoare. 
Au înscris: Irimescu 14 (3 încercări, o 
lovitură de pedeapsă și o transformare)^ 
Balcan 5 (o încercare și o transformare) 
șl Teodorescu 3 (încercare).

V. CACOVEANU
coresp.

o fac- 
desfă- 
bucu-

FARUL — GLORIA 3—5 (3—5)
CONSTANȚA (prin telefon). constăn- 

țenii au pierdut din. cauza faptului că 
jocul liniei de treisferturl a fost lipsit 
de orizont și pentru că n-au folosit pa
sele la mină. A fost un meci în care 
Gloria a cucerit victoria datorită aportu
lui adus de pachetul de înaintași. Au 
marcat: celea (încercare) pentru Farul 
și Popescu (încercare transformată de 
Lascu) pentru Gloria.

C. GOLDENBERG
coresp.

CLASAMENT

1. Dinamo 4 4 0 0 50:11 12
2. Steaua 4 3 1 0 34:15 11
3. Grivița Roșie 4301 74:11 18
4. C.S.M.S. Iași 4 2 0 2 28:14 8
5. Gloria 4 2 0 2 28:41 8
6. st. Petroșeni 4 2 0 2 6:27 8
7. Progresul 4 112 19:20 7
8. Constructorul 4 1 1 2 24:26 7
9. Rulmentul Birlad 4 112 11:45 7

10. Farul C-ța 4 1 0 3 20120 6
11. Știința Tim. 4 1 0 3 22:48 6
12. știința Cluj 4 1 0 3 12:50 6

Deci, se poate!
Notam, după etapa de duminica 

trecută, că echipele noastre au rămas 
îdatoare spectatorilor sub raportul efi
cacității. Replica a fost pe cit de 

i promptă, pe atît de îmbucurătoare. 
In ultima etapă s-au înscris... 105 p 

»— record în actuala ediție a campio
natului, cu un punct meu. mult decit 
...dublul punctelor realizate cu o săptă- 
mină înainte. Așadar, se poate / Me
dia de 17,5 p obținută la ultimele

tatea sportivă desfășurată de elevii 
noștri, pe un front larg, ne-a folosit 
mult în procesul de învățămînt; ea a 
avut darul să stimuleze pe elevi în ob- » . „. ....
ținerea de note bune, ea a contribuit (Jc,curi reflecta nu numai eficacitatea 
la situarea lor printre fruntașii pe cla- r'!2°[ .ipe. _ei >9/ AU 7 A ei. Este, 
să. Cei mai talentați dintre elevi au / urmarea jocului des-
participat la competițiile oficiale — hand- ( c™s’ mina’ practicat aproape fard 
bal.'stele de pilda la finala campionate
lor republicane școlare, de la Rîmnicu 
Vîlcea, unde s-au clasat pe locul 3 ; 
o parte dintre voleibaliști, cum ar fi 
Adrian Sturza, Silviu Torbă și Adrian 
Herbert, fac parte din echipa divizio
nară Progresul, gimnastele Maria Nica 
și Gabriela Șotîngeanu sînt titulare la 
artistică în formația Școlii sportive de 
elevi nr. 2, campioană a Capitalei ; 
în fine — aproape 150 de tineri și ti
nere de la noi activează în secțiile ce
lor două școli 
București.

Toate acestea 
noastră sportul 
și sprijinit de profesori, că drumul ti
neretului de aici către calitate, către 
performanță este larg deschis. La drept 
vorbind, am contribuit la crearea aces
tei baze sportive complexe, tocmai pen- ____ __________ _____ _  ________
tru ca ea să constituie o in/Rație 
la practicarea organizată a activității r fa Petroșeni) n-au înscris nici un punct 
sportive de către elevi". ifor după patru etape Știința Petroșeni

Suficient de concludent. Exemplul /continuă să aibă numai 6 puncte rea- 
Școlii mediî nr. 27 ar putea desigurconcluzie, dorim să vorbim 

„ . . , .... _ . . 8 despre eficacitate nu numai and ne
sa... inspire șl pe alții. Fiindcă și in referim la învingători...
alte școli există condiții pentru rea
lizarea unor acțiuni asemănătoare.

excepție duminică. Spre convingere: 
s-au înscris 19 înaercări (cele mai 

tmulte de pînă acum). Pentru amato
rii de statistică, să amintim că cele
lalte puncte au fost realizate din 9 lo
vituri de pedeapsă și numai o lovitură 
•de picior căzută.

Victoriile, în general scontate, dar 
'obținute la scor, au produs modificări 
esențiale în •clasament. Primele trei 
formații — Dinamo, Steaua și Grid ța 

i Roșie si-au păstrat, așa cum era de 
\ așteptat, locurile. In schimb, după vic- sportive de elev, dm fa(a s(uden(i£r din

Petroșeni., Progresul i-a cedat „lanter
na" Științei Cluj și a „urcat" pe locul... 
71 Importante sînt și salturile făcute de 
'CSMS Iași (de pe locul 8 pe 4) și Glo
ria (de pe 11 pe 5).

• Aceste aprecieri despre eficacitate nu 
se referă la toate echipele. Să nu uităm 
că duminică patru formații (Rulmentul,

dovedesc că în școala 
este îndrăgit de elevi
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De mai bine de zece ani. concursul 
republican de primăvară al juniorilor 
marchează începerea activității com- 
petiționale în aer liber. De fiecare 
dată aceste întreceri au fost bine 
primite de tinerii atleți și de antre
norii lor. Cel mai elocvent fapt ni se 
pare acela că numărul concurenților 
a crescut mereu de la o ediție la alta, 
că au fiost înregistrate rezultate me
reu mai bune.

In această privință ediția 1965 stă 
cu mult deasupra celor precedente. 
Este pentru prima oară cînd la un 
asemenea concurs participă mai mult 
de 1 000 de atleți (430 la juniori I, 
248 la juniori II. 174 la junioare I și 
204 la junioare II) din 66 de cluburi 
și asociații sportive și, tot pentru pri
ma oară, au fost reprezentate în în
treceri toate regiunile țării.

Am răsfoit bilanțurile celor 11 edi
ții de pînă acum. Nici unul n-a fost 
atît de convingător ca cel al în
trecerilor din acest an, atît în ceea ce 
privește rezultatele cîștigătorilor cît 
mai cu seamă media cifrelor finaliș- 
tilor., Și aceasta într-un an în care, 
poate mai mult ca altă dată, condițiile 
atmosferice au împiedicait evident! 
desfășurarea procesului de antrena
ment în aer liber. Poate că dacă re
zultatele acestui concurs ar fi fost 
înregistrate în plin sezon, prin iulie- 
august, n-am fi avut atîta satisfacție, 
dar acum, pentru primul start—

Am fost plăcut impresionați de evo
luția sprinterilor. Cei mai mulți din
tre ei „aleși pe-o sprinceană*. Anul 
trecut, de pildă, Petre Ciobanu a cîș- 
tigat 100 m cu 11,0 sec (după cum se 
știe, mai apoi a obținut 10,5 sec.). In 
1965 Ciobanu —accidentat— n-a mai 
fost la startul cursei. Colegul său de 
club, C. Grigorescu, a obținut și el 
11,0 sec. Numai că de data aceasta 
alți trei sprinteri au înregistrat tot 
11,0 sec. ! Ceea ce, privind în perspec
tivă, nu ni se pare cîtuși de puțin 
rău ! La fel și la fete unde Sanda 
Anghelescu șî Aura Petrescu (ambele 
cu calități remarcabile) au sosit la o 
zecime de recordul de junioare ai 
țării care, deocamdată, este 12,1 sec.

Plină de promisiuni ni s-a părul 
evoluția sprinterilor și la 200 m (con- 
stănțeanul Liviu Levonian — 22,3) 
și, mai ales, la 400 m, probă în care, 
de ani de zile, alergătorii noștri se

„Cupa Olimpia11 o utila verificare 
a trăgătorilor fruntași

Concursul republican „Cupa Olim
pia" a luat sfîrșit. Ultima probă, des
fășurată ieri, a fost aceea de armă li
beră calibru mare 3 x 40 focuri se
niori. Organizatorii, clubul Olimpia, 
au oferit concurenților numeroase 
premii. Este necesar să arătăm că la 
acest concurs, unele instalații din po
ligon nu au funcționat în bune condi- 
tiuni. Administrația va trebui să ia 
măsuri pentru remedierea acestor de
ficiențe.

V. Atanasiu (Steaua) face ultima veri
ficare a pistolului cu care va stabili 

un nou record al țării
Foto : V. Gorun

Rezultate: armă liberă calibru redus 
60 de focuri culcat, juniori: 1. I. Or- 
hei (Metalul) 577 p; 2. G. Ciselschi 
(Steaua) 572 p; 3. A. Belinschi (Ști
ința) 571 p. Pe echipe: 1. Steaua 
1 695 p. Armă liberă calibru redus 
3x30 focuri juniori, poziția în genun
chi: 1. T. Ciselschi (Steaua) 279 p;
2. D. Becea (Știința) 274 p; 3. B. 
Csegezi (Steaua) 272 p. Pe echipe: 1. 
Steaua 815 p; 2. Steagul roșu Brașov 
789 p; 3. Metalul 781 p. Poziția în 
picioare: 1. A. Belinschi 258 p; 2. D.

Cu această săritură, la 2,01 m, Șerban. Ioan a obținut norma de maestru 
al sportului

Foto : R. Vilara

zbat în mediocritate. Andrei Deac șt 
Gh. Bălașa n-au obținut încă rezulta
te (50,2 sec și, respectiv, 50.3 sec) 
care să ne facă să considerăm ca ieși
tă din „impas11 și această probă, dar 
după felul în care au concurat putem 
nădăjdui că, deocamdată, la nivelul 
echipei de juniori, lucrurile se vor 
schimba în bine. La fel de promiță
toare a fost evoluția alergătorilor da 
semifond (Dan Săvescu, Claudia Ia- 
cob, Iile Cioca, Gh. Cefan, Elisabeta 
Baciu). Viorel Suciu a fost clar cel 
mai bun alergător peste garduri. La 
110 m (gardurile de 91,4 cm) a rea
lizat 14,0 sec. și la 400 mg. 56,2 sec. 
După părerea noastră, în cursa de 
400 mg poate obține rezultatele cele 
mai bune. Dintre fete, Sanda Anghe
lescu (statură potrivită, o bună vi ■ 
teză pe plat și o îndemînare mulțumi
toare) pare cea mai potrivită pentru 
a-i acorda creditul unor rezultate sub 
11,0 sec. pe 80 mg.

„Familia11 săritorilor a avut cel mai 
bun reprezentant în persoana lui Șer
ban loan, aflat în primul an printre
juniorii mari. El a trecut cu ușurință 
deși din a doua încercare, la 2,01 m 
și se anunță pus pe fapte mari ! Nicu-

Becea 252 p; 3. I. Dorr (Voința Si
biu) 247 p. Pe echipe: 1. Steagul 
roșu Brașov 719 p. Pe trei poziții: 1. 
D. Becea 812 p; 2. A. Belinschi 811 
p; 3. G. Ciselschi 806 p. Pe echipe:
1. Steaua 2 350 p; 2. Steagul roșu Bra
șov 2 347 p; 3. Metalul 2 276 p. Pis
tol calibru mare: I. V. Atanasiu 
(Steaua) 586 p — nou record al 
R.P.R., 2. M. Dumitriu (Steaua) 584 
p; 3. L. Giușcă (Știința) 582 p. Pe 
echipe: 1. Steaua 2 310 p; 2. Dinamo 
2 294 p; 3. Olimpia 2 254. Pistol sport 
juniori: 1. D. Iuga (Dinamo) 560 p;
2. N. Vlad (Olimpia) 558 p; 3. E. Ba
laș (Steaua) 532 p. Pe echipe: 1. 
Steaua 1566 p — nou record al 
R.P.R Pistol liber: 1. Al. Claus 
(Steaua) 545 p; 2. V. Atanasiu (Steaua) 
541 p; 3. N. Bratu (Știința) 539 p. 
Pe echipe: 1. Steaua 2150 p; 2. Di
namo 2 132 p; 3. Olimpia 2126 p. 
Armă standard 3x20 focuri senioare: 
1. Rodica Hnat (Dinamo) 524 p; 2. 
Ana Capela (Olimpia) 517 p; 3. Euge
nia Padar (Steaua) 516 p. Pe echipe: 
1. Steagul roșu Brașov 1 491 p — re
cord R.P.R. stabilit; junioare: 1. Mag
da Borcea (Știința) 531 p; 2. Ni- 
coleta Cosovschi (S.S.E. 1) 514 p; 3. 
Elena Nistor (Steaua) 505 p; juniori:
1. A. Csegezi (Steaua) 536 p; 2. Gh. 
Ștefanide (Petrolul Ploiești) 523 p; 3. 
C. Codreanu (Steaua) 513 p. Pe echi
pe: 1. Steaua 1 554 p — record R.P.R. 
stabilit; seniori: 1. I. Olărescu (Știința) 
566 p — nou record al R.P.R.; 2. M. 
Antal (Știința) 555 p; 3. T. Ciulu 
(Steaua) 553 p. Pe echipe: 1. Știința 
2190 p — record R.P.R. stabilit. 
Armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, senioare: 1. Ioana Soare (Ști
ința) 582 p; 2. Maria Fleancu (Olim
pia) 581 p; 3. Jaqueline Zvonevschi 
(Dinamo) 579 p. Pe echipe: 1. Olim
pia 1736 p. Armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri senioare, poziția în 
genunchi: 1. Ioana Soare 288 p; 2. 
Ana Goreti (Olimpia) 282 p; 3. Maria 
Otz (Olimpia) 834 p. Pe echipe: 1. 
Știința 838 p; poziția în picioare: 1. 
Ioana Soare 268 p. Pe echipă: 1. 
Știința 797 p — nou record al R.P.R. 
Pe trei poziții: 1. Ioana Soare 849 p;
2. Ana Goreti 833 p; 3. Eda Baia 
(Știința) 831 p. Pe echipe: 1. Știința 
2 503 p. 

lina Balea a dominat și ea la fel de 
clar (1,60 m) lotul săritoarelor. Dacă 
la fete situația ni se pare mai bună, 
la înălțime băieți, în afara Iui Șer
ban n-am întrezărit la nici unul din 
concurenți posibilitatea unui salt spre 
2 metri. Iancu Segal la triplu (14,48 
m), Mîhai Olteanu la lungime (6,84 
m) și Dumitru Marin la prăjină (4,20 
m) ca să nu vorbim decît de cîștigă- 
tori, au evidențiat frumoase calități 
fizice. Bine 'cizelate aceste calități 
vor fi în măsură să le asigure un în-

începe campionatul 
republican pe echipe

Pare puțin paradoxal dar atletis
mul — sport prin definiție indivi
dual —■ simțea nevoia unei competiții 
pe echipe, ca acest campionat repu
blican care va începe Ia sfîrșitul săp- 
tămînii. O asemenea competiție este 
singura care poate angrena într-o 
activitate continuă un mare număr 
de atleți și atlete, care reprezintă un 
puternic stimulent pentru o și mai 
temeinică muncă de pregătire a atle- 
ților, de diferite categorii, din întrea
ga țară. Pe de altă parte formula de 
desfășurare a concursurilor reclamă 
din partea consiliilor regionale ale 
UCFS, prin comisiile de atletism res
pective, o mai atentă preocupare 
pentru formarea unei echipe com
plete, de o valoare cît mai bună, o- 
mogenă. Căci să nu uităm că în în
treceri vor evolua, la fiecare etapă, 
cîte 1320 de atleți și atlete (396 în 
cat. A, 396 în cat. B a echipelor bucu- 
reștene și 528 în cat. B a echipelor 
de regiuni). Este vorba de atleți care 
au cel puțin categoria a III-a de cla
sificare și care vor avea posibilitatea 
să învețe, să-și ridice continuu ni
velul măiestriei sportive.

SPICUIRI DIN REGULAMENTUL COMPETIȚIEI
• Programul turului campionatului categoriei A :

aprilie: Banat Crișana—Cluj la Timișoara; Dinamo—Știința—Brașov și Rapid 
—Metalul—Steaua ba București.
8—9 mai: Metalul—Brașov—Crișana și Steaua—Banat—știința la București; Cluj— 
Dinamo—Rapid la Cluj.
22—23 mai: Crișana—știința—Rapid la Oradea; Cluj—St-eaua—Brașov la Cluj, Di
namo—Metalul—Banat la București.
29—30 mai: Crișana—Dinamo—Steaua la Oradea; Banat—Brașov—Rapid la Timi
șoara; Știința—Metalul—Cluj la București.
• întrecerile campionatului cat. B 

grupa I (a echipelor bucureștene) va în
cepe la 2 mal. Celelalte etape ale turului 
slnt programate în zilele de 16 și 30 mai, 
20 iunie. Grupele H (Argeș, Dobrogea, 
Hunedoara, Oltenia), III (Bacău, Ploiești, 
Mureș-Autonomă Maghiară, București) și 
IV (Iași, Galați, Maramureș, Suceava) iși 
vor desfășura concursurile, din tur, în 
zilele de 13 și 20 iunie.

• Probele de concurs la cat. A sînt 
următoarele: bărbați: 100 m (et. I șl III), 
200 m (II șl IV), 400 m, 800 m (I și III).
1 500 m (H și IV), 5 000 m (I șl in), 10 000 
m (H și IV), 4x100 m, 10 km marș pe 
pistă, 110 mg; 400 mg, 3 000 m obst., înăl
țime, prăjină, lungime, triplu, greutate, 
disc, suliță, ciocan; femei: 100 m (I și IU), 
200 m (U și IV), 400 m (I și ni), 800 m 
(n șl IV), 4x100 m, 80 mg, înălțime, lun
gime, greutate, disc, suliță.

• Fiecare echipă este alcătuită din cîte
2 concurenți la flecare probă. Pentru a 
avea drept de participare, atleții seniori 
(pînă la 38 ani) trebuie să aibă cel puțin 
cat. a Il-a de clasificare sportivă. Cei 
care depășesc 38 de ani trebuie să aibă 

semnat progres cifric. De la Gabriela 
Rădulescu, învingătoare la lungime 
(5,61 m), așteptam mai mult.

Aruncătorii, cei mai stînjeniți de 
condițiile atmosferice de pînă acum, 
cu foarte puține excepții ne-au arătat 
multe deficiențe de ordin tehnic. Lu
crul este explicabil. Iată, de pildă, 
pe Mihaela Peneș. Campioana noastră 
olimpică a lucrat mult și bine pentru 
sezonul 1965. Cele șase aruncări au 
evidențiat însă faptul că ea n-are încă 
elanul bine pus la punct (a și depășit 
de cinci ori) și o serie de stîngăcii, 
inerente pentru primul concurs. Dar 
ea, Costache, Siscovici, I. Naghi, Lu- 
chian, St. Naghi, M. Petra (un tînăr 
din Cugir excepțional dotat pentru 
suliță), Livia Oros, Rozalia Moțiu etc. 
pe măsură ce se vor putea antrena, 
vor obține rezultatele așteptate, adică 
bune și foarte bune.

Concursul de primăvară din acest 
an a ridicat și o serie de alte proble
me foarte importante. Dat fiind fap
tul că este primul concurs al anului, 
că pregătirea celor mai mulți concu
renți nu este încă suficient de bună, 
cîte 2 și 8 curse (preliminarii și fi
nală) sînt prea multe pentru sprin
teri (ar trebui serii contra timp) și că, 
ținîndu-sc seamă de marele număr al 
participanților la probele tehnice, ori 
se organizează și calificări, ori parti
ciparea să se facă pe bază de stan- 
darduri, ca la campionatele republi
cane de juniori.

ROMEO VILARA

Echipa â.
A
1

- De
PIRMASENS, 19 (prin t< 

pa noastră nu a reușit aste 
cheze cele 5 goluri de car 
voie pentru a se califica 
final U.E.F.A. Că a primii 
puțin important. în clasa» 
— la egalitate de puncte - 
golurilor marcate și nu at. 
acest fapt s-a orientat, sau 
zis trebuia să se orienteze 
pei. Așadar, toată lumea la' 
tru a marca cel puțin 5 go 
Iată care a fost, după păr| 
elementele care au condus: 
cesul echipei:

Să începem cu faptul ci 
noastră nu a putut avea îr' 
mijloc nici pe Stoenescu ( 
nerefăcută încă de la joci 
dent) și nici pe Lupulescu 
făcut furunculoză). Așadar, 
mijloc, cea care a aliment 
alergînd pe tot terenul în i 
Ungaria a... dispărut. Iar Ol 
introdus la mijloc împreună 
lungă, n-a corespuns. Este 
celor doi o scuză ? Nu, pt 
Oblemenco a venit aici să i 
răspunsul lui la sfîrșitul

Iată de ce este atît de importantă 
pentru atletismul nostru această nouă 
competiție înscrisă în programul ac
tivităților centrale ale anului 1965.

Participarea cu succes la acest 
campionat republican reclamă o in
tensă muncă organizatorică, de selec
ționare a celor mai bune elemente 
și pregătirea lor temeinică pentru 
concursuri, pune în activitate un 
mare număr de arbitri, implică ame
najarea bazelor sportive în cele mai 
bune condițiuni, dotarea lor cu ma
terialele necesare etc.

Din informațiile pe care le deținem 
reiese că fiecare din cele 9 echipe 
din categoria A, care vor intra în 
focul întrecerii chiar sîmbătă, și-au 
fixat din timp loturile de atleți și 
le-au antrenat cu răspundere.

Pentru a asigura succesul deplin al 
acestei importante competiții este de 
datoria tuturor factorilor sportivi, a 
consiliilor regionale ale UCFS, a con
siliilor cluburilor și asociațiilor spor
tive participante, să desfășoare o 
muncă de cea mai bună calitate, iar 
atleții și antrenorii să considere fie
care întîlnire ca pe un bun prilej de 
a obține noi performanțe de valoare.

INSTANT

IN GAR
Duminică seara, in Gara 

Cobor din accelerat. Vin de 
iești. Mi-am scris cronica in

Pe peron, Hălmăgeanu.
— Ce faci Bujor ?
— Bine. Cind bați, e bine.
— Ce notă iți dai ?
— Știu și eu ? Nu mă i 

note.
— Te rog să nu-mi faci gi
— Atunci, 7.
— De ce? Eu ți-am dat
— Prea mult. Am greșit dl 

la început. Asta-i prea mult. S 
bă tot jocul echipei. Mierctd 
pe „San Siro", mi-am dat 
o dată că atacul pornește db 
mul apărător. Ca la andrele, 
ochi se ține.

— Ce zici de meciul cu Tui
— Aș fi tare fericit să joc...
Acesta e Bujor Hălmăgeanu, 

excesiva modestie și „inaptitui 
ratorică" l-au retrogradat în 
meatul apărătorilor, dar care, 
din urmă, grație aceleiași mol 
ajuns, cu pașii săi mari, de a 
pe „San Siro" și in echipa n\

ABA

cat. I, iar juniorii cel puțin cat. a m-a. 
Atleții juniori nu au voie să concureze 
în cursele de fond (5 000 m, 10 000 m și 
3 000 m obst.).

• In cadrul întâlnirilor triunghiulare 
meciurile se vor desfășura totuși bilate
ral (locul 1—5 p, II—3 p, IH—2 p, IV—1 p; 
ștafete I—5 p, n—2 p). Nu primesc puncte 
concurenți! care nu realizează, în con
curs, rezultate echivalente categ. a IlI-n 
de clasificare, cei descalificați și cei care 
abandonează. Pentru o victorie, în cla
samentul general, se acordă 2 p, iar pen
tru meci nul cîte 1 p (0 puncte la înfrin- 
gere). Se întocmesc trei clasamente ge
nerale, la bărbați, la femei și total. In 
caz de egalitate de puncte între două 
sau mai multe echipe se va ține seamă 
de punctajul general obținut în toate în
tâlnirile, făcîndu-se diferența între punc
tele realizate. Dacă egalitatea persistă se 
ține seama de rezultatul direct dintre 
echipe.

• La încheierea competiției ultima 
clasată dintre echipele bucureștene și 
ultima din clasamentul general vor re
trograda în categoria B.

Jocurile disputate pînă în 
în returul campionatului au. 
relief buna pregătire fizică c 
rității jucătorilor din prima 
rie. Dîrzenia Cu care luptă e 
ca și ambiția cu care se apă 
petii, pîndind o neatenție ori 
biciune a adversarului pentri 
smulge un punct (sau, mai rar 
solicită ambelor „părți" un ma 
sum de energie psilio-fizică.

Ar fi îmbucurător dacă et< 
etapă s-ar constata o creștere 
pacității de joc, a vitezei, fc 
rezistentei, care, dublate de o 
în continuă dezvoltare și o I 
adaptată, să asigure jucătorilor 
dicat dinamism, fără desele î 
peri și întîrzieri la repunerea - 
în joc, cauzate de „micile" 
cu mare efect asupra cursivite 
cului (componență a calității jc 

Folosirea mîinilor în într 
pentru stăpînirea mingii, înde 
rea acesteia de locul din care 
sarul trebuie să execute loviți 
beră (directă sau indirectă), 8 
rările, protestele și gesticulării 
cîteva din cele mai mici, dar ș 
mai frecvente abateri ce se co 
cadrul jocurilor.

Faptul că de cele mal multe c 
bltrii nu sancționează cu pron 
dine și hotărîre aceste abateri 
blicul tratează cu subiectivitate 
te aspecte (trecînd cu vederea p 
comise de jucătorii proprii), u._ 
ză o altă serie de greșeli caro 
regulă li se acordă aceeași m 
importanță.

Un jucător depășit consideră 
este mult mai nimerit ca în 1 
se angajeze în cursa de urr 
pentru deposedarea adversarul; 
minge, prin mijloace corecte 
pună o piedică, iar în cazul cîr



'ă n-a reușit să se califice 
neul final U.E.F.A.
j| nostru special, MIRCEA COSTEA —

Corespondenții noștri despre meciurile din categoria B

atîta pot“ trebuia dat acasă, în cel 
rai bun caz. în al doilea rind, Neagu 
fost accidentat în min. 30, așa că 
trecut pe extremă în locul lui Opri- 

an, introdus pe centru. O greutate 
entru echipă ? Da și nu, pentru că 
e fapt cît a jucat „valid“ a tot ame- 
t mingea, a centrat... ca să scape de 
a. în acest timp, ceilalți înaintași 
are înainte se „lipeau" de minge au 
jiceput să-l joace pe Neagu de parcă 
u știau că e lovit. Terenul a fost 
reu din cauza ploii (și pentru adver- 
ari, firește), a plouat tot timpul, a 
ist tare frig. Echipa Suediei a jucat 
icomparabil mai bine decît în meciul 
u ungurii și, spre deosebire de a- 
hnci, în partida cu noi ea a practicat 
n fotbal în forță din primul și pînă 
i ultimul minut.
în prima repriză noi am jucat 

oarte slab : driblinguri în careul pro- 
riu, mingi „bubuite", joc individual 
a atac etc. Cînd au mai văzut că 
int și presați și-au pierdut capul cu 
>tul. Un șut prins de portar, altul 
spins în corner, noi motive de în- 

■ ijorare și după aceasta plumb în 
‘ picioare. în plus, golul marcat în min.

de Eriksson. După pauză echipa se 
une pe picioare. Ea combină repede 
i derutant și după o suită de cornere 
îarcăm în min. 51 prin Ologu, la ca
stul unei acțiuni frumoase și CO- 
ECTIVE. încă un minut și e 2—1 
entru noi, tot dintr-o acțiune ase- 
îănătoare concretizată de Oprișan. 
este alte două minute este 3—1 
plogu). Avem 4 cornere consecutive 
i după asta în loc să facă în conti
nuare ce începuse să facă, la reluare, 

Cuplajul inter-bucureștean

7?Z „MICI“ cu

înaintarea a început să joace din nou 
individual. Pe de altă parte, în min. 
60 Grundtman scapă singur (apăra
rea noastră e și ea în fața careului 
advers) și înscrie nestingherit, pen
tru ca apoi Landstroem să egaleze 
(min. 62). După cum merge jocul se 
pare că vom mai marca, dar Oble- 
menco șutează pe lîngă bară, Țară- 
lungă trimite slab cu capul și Ma- 
rinus prinde. Din nou Țarălungă are 
o ocazie de a înscrie dar ratează. 
Din acest moment la jocul slab pe 
care îl practica înaintarea noastră se 
adaugă masarea în propriul careu al 
suedezilor.

Ce s-ar mai putea adăuga ?
în cel mai bun caz, că între cele 

8 finaliste (Italia, Irlanda, R.F. Ger
mană, Cehoslovacia, Ungaria, Anglia, 
R.D. Germană și Olanda) nu figu
rează echipa romînă.

Și acum formațiile:
ROMÎNIA : Pîlcă — Birău, Sătmă- 

reanu, Boc, Păciulete — Țarălungă, 
Oblemenco — Oprișan, Șoangher, 
Neagu, Ologu.

SUEDIA: Marinus — Oldsson,
Karlsson, Sjoberg, Kleander, Tapper, 
Sjoedin, Grundtman, Landstroem, 
Bloom, Eriksson.

A arbitrat corect Silberg (R. F. Ger
mană).

★
Iată celelalte rezultate ale califi

cărilor, în ordinea grupelor : Italia — 
Iugoslavia 2—0, Irlanda — Elveția
3—1, R. F. Germană — Grecia 4—1, 
Cehoslovacia — Franța 5—0, Belgia— 
Spania 3—2, R. D. Germană — Aus
tria 7—0, Olanda — Turcia 4—2.

maniera în care vor fi obținute, indi
ferent de care echipă, să se bucure 
de aplauzele publicului și aprecierile 
scrise ale... cronicarilor. Noi sîntem 
hotărîți să facem totul pentru a ieși 
cu capul sus de pe teren. Cred că 
soarta meciului o vor hotărî înaintă
rile celor două formații".

Meciurile vor fi conduse de doi ar
bitri turci, după cum urmează: Ah
met Bagatir ia jocul Progresul — 
Dinamo (ora 14,30), iar Hakky Giiriiz 
la Steaua — Rapid (ora 16,30).

★
Deosebit de interesante se anunță 

și meciurile programate în provincie : 
Farul — Știința Craiova, Minerul Baia 
Mare — Dinamo Pitești, C.S.M.S. — 
Petrolul, Crișul — Steagul roșu și 
U.T.A. — Știința Cluj.

recital muzical, solistul își execută 
bucata sub tensiunea continuă că ci
neva îl va lovi peste mînă. Rapor- 
tînd această stare de spirit la jocul 
de fotbal ne putem da seama de 
efectele negative ale acestor „inter
venții" asupra calității execuțiilor 
tehnice în atari condițluni.

Fără a intenționa să facem o ana
liză a cauzelor care generează și în
lănțuie progresiv abaterile ce apar în 
cadrul unui joc considerăm totuși ne-

oailiaiH
PE TEME ACTUALE

cesar să arătăm că în procesul pen
tru ridicarea fotbalului nostru (în 
care toți factorii trebuie să fie anga
jați cu toată capacitatea și simțul de 
răspundere) se acționează încă cu o 

^îngăduință nepermisă.
Din acest punct de vedere, din par

tea majorității antrenorilor se con
stată o accentuată preocupare pen
tru . pregătirea multilaterală a jucăto
rilor, mai puțin pentru factorul esen
țial : DISCIPLINA sub toate formele 
de manifestare, fără de care în nici 
un sector de activitate rezultatul 
muncii nu se poate ridica la nivelu’ 
aspirațiilor.

Cunoscînd că mediul exercită o 
deosebită influență asupra comportă 
rii individuale și lăsînd, de astă dată, 
de o parte pe jucători, vom consta
ta că într-o măsură mai mare ori mai 
mică cluburile, antrenorii, publicul și 
arbitrii își au contribuția lor la apa
riția micilor abateri, care, luate în 
totalitate, nu fac decît să acționeze

SERIA I

C.F.R. ROȘIORI — UNIREA RM. 
VILCEA (2—1). Joc frumos, disputat 
în limitele sportivității. Punctele au 
fost marcate de Ciofalcă (min. 31), 
Leahevici (min. 68) pentru C.F.R., 
respectiv, Mihăilescu (min. 88). (T. 
Negulescu ).

f
ȘTIINȚA GALAȚI — CONSTRUC

TORUL BRĂILA (3—2). Jocul s-a 
caracterizat printr-o luptă aprigă. In 
prima parte au dominat studenții, care 
au realizat faze frumoase. După pau
ză, jocul s-a echilibrat, iar oaspeții 
au practicat un joc dur. In min. 88 
Dudaș l-a lovit intenționat pe Cristian. 
Acesta a ripostat și arbitrul Emil Mar- 
tin-București î-a eliminat. Au înscris : 
Mihăescu (min. 7), Cojocaru (min. 26 
și 79) pentru Știința, Dudaș (min. 
39) și Broscățeanu (min. 89) pentru 
Constructorul. (State Contantinescu).

POIANA CÎMPINA — METALUL 
TÎRGOVIȘTB (5-0). Gazdele au fă-

Niculescu II și-a depășit adversarul direct și oa reuși să ridice mingea peste 
portar, înscriind astfel primul punct al bucureșterulor. (Fază din meciul 

Metalul București — C.F.R. Pașcani 2—0)
Foto: V. Bageac

cut un joc „mare", au dominat și au 
înscris în 20 de minute trei goluri 
prin Matei (de două ori) și Silaghi. 
In repriza secundă, au mai înscris 
Nanu și Silaghi. Metalul Tîrgoviște a 
jucat slab, în special apărarea a făcut 
multe greșeli. (C. Vlrjoghie).

împotriva propriilor lor interese: 
JOCUL DE CALITATE.

Ca urmare se creează a subiectivă 
comunitate de vederi între jucători 
și cei pomeniți, mai sus, astfel cS 
primii, preocupați exclusiv de rezul
tat, ignorează și încalcă prevederile 
regulamentului de joc, iar ceilalți 
tolerează, acceptă și chiar încurajea 
ză aceste încălcări, în dauna intere
selor generale.

Admițînd, într-o măsură, subiecți 
vismul jucătorilor șl al conducăto
rilor de cluburi și secții, precum și 
al unei părți din public (mai puțin 
cunoscător), nu se poate accepta însă 
subiectivismul la unii antrenori și ar
bitri. Aceștia ar trebui să știe că 
pentru a se asigura un ridicat nivel 
jocurilor, PENTRU CA NUMAI VA 
LOAREA ȘI PREGĂTIREA SĂ DE
CIDĂ REZULTATUL, este necesar ca 
întrecerea să se desfășoare în cadrul 
strict al regulamentului de joc, prin 
care se creează condiții "normale eta
lării întregului bagaj de cunoștințe 
tehnico-tactice.

FOTBALUL ÎȘI POATE RIDICA 
VALOAREA NUMAI PRIN CONTRI
BUȚIA CONȘTIENTĂ A TUTUROR 
FACTORILOR CUPRINȘI ÎN COM
PLEXA LUI DESFĂȘURARE.

Pentru ridicarea calității fotbalului 
în vederea afirmării lui pe plan in
ternațional, trebuie să asigurăm în 
primul rînd un climat favorabil des
fășurării jocurilor interne, bazat pe 
o disciplină de neclintit.

Cunoscînd că, o dată intrați pe te
ren, toți jucătorii și-au dat consim- 
țămîntul de a se subordona regulilor 
jocului, ei nu trebuie să fie preocu
pați decît de a exprima la cel mai 
înalt nivel munca sub toate aspectele 
(în special educativă) desfășurată la 
cluburile respective, oricare ar fi 
miza jocului,

DINAMO BACĂU — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (1—0). Meci de slabă 
factură tehnică. Localnicii au dominat 
80 de minute și au obținut... 12 cor
nere și 2 bare. Unicul gol a fost mar
cat de Olteanu în min. 47. (Ilie lan- 
cu).

FLACĂRA MORENI — SIDERUR- 
GISTUL GALAȚI (1—1). Joc frumos, 
dinamic, în limitele sportivității. Oas
peții au venit hotărîți să scoată un 
meci nul. Și au reușit aceasta, prin 
jocul bun prestat de toți jucătorii. Si- 
derurgistul a deschis scorul în min. 29, 
prin Matei Radu. Gazdele au egalat în 
min. 58 prin Albină, care a transfor
mat o lovitură de la 11 m. (Gh. 
Ilinca ).

TRACTORUL BRAȘOV — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (1—1). Meci atractiv. 
Ambele echipe au dat dovadă de o 
bună pregătire fizică. Păcat că pe 
alocuri s-au înregistrat durități din 
ambele părți, care au culminat cu 
eliminarea jucătorilor Tr. Popescu 
(Tractorul) și Bălcăceanu (Chimia) 
pentru lovire reciprocă. Au marcat;

Ferenț (min. 54) pentru Tractorul, 
respectiv Ciacîr (min. 75). (C. Gruia).

METALUL BUCUREȘTI — C.F.R. 
PAȘCANI (2—0). Jocul s-a caracteri
zat printr-o luptă dîrză între înain
tașii metalurgiștilor și apărarea fero-

MARI
Publicul spectator, iubitor al jocu

rilor de calitate, poate aduce o con
tribuție deosebită la desfășurarea 
normală a meciurilor în care jucăto
rii cu o înaltă tehnicitate (localnici 
sau oaspeți) îl pot satisface prin mă
iestria lor, combătînd cu obiectivi
tate orice abatere a oricăruia din cei 
22 de jucători și nu numai pe cele 
ale jucătorilor oaspeți.

Principala influență asupra compor
tării disciplinare a jucătorilor în 
timpul jocului (ca premisă a calită
ții) o are arbitrul conducător, de com
petența și autoritatea căruia depinde 
în ultima instanță măsura în care ju
cătorii își permit sau nu să recurgă 
la „micile* dar frecventele abateri, 
generatoare a gravelor abateri disci
plinare.

ARBITRUL CARE TOLEREAZĂ, 
INIȚIAL, NUMAI O ÎMPINGERE CU 
MINA ÎNTRE DOI JUCĂTORI CE 
LUPTĂ PENTRU MINGE, UN PRO
TEST ȘI NUMAI UN GEST DE NE
MULȚUMIRE LA O DECIZIE DATA, 
ÎȘI AUTOCREEAZĂ DIFICULTĂȚI 
ULTERIOARE CÎND VA FI PUS ÎN 
FAȚA BUSCULADELOR ȘI LOVIRI
LOR INTENȚIONATE.

Tratînd problema disciplinei In 
jocuri ca o cerință de prim ordin 
pentru ridicarea calității acestora, 
consideram că după alîția ani de în
găduință comisia de disciplină din 
cadrul F.R.F. trebuie să procedeze 
de așa manieră încît nici un jucă
tor să nu mai apară de două ori In 
fața ei.

Cu riscul de a ne repeta, susținem 
că numai prin instaurarea și întă
rirea unei ferme discipline în pregă 
tire și joc se poate privi cu încre
dere în viitorul fotbalului nostru.

ION BALANESCU
antrenor federal 

viarilor. Scorul n-a fost mai mare da
torită ratărilor înaintașilor echipei gaz
dă, care au șutat imprecis și de multe 
ori au căutat poziția cea mai bună 
de a finaliza (Szabo a ratat cinci 
ocazii). Oaspeții s-au apărat în majo
ritatea. timpului,, iar palidele ior 
atacuri s-au oprit la marginea ca
reului. Grăitor în această privință 
este faptul că oaspeții au tras un sin
gur șut pe poartă (în min. 76). Go
lurile au fost înscrise de Niculescu II ‘ 
în min. 22 și de Roman (min. 65) care 
a tras puternic de la 25 de metri.

C. DUMITRIU

SERIA A n-A

MINERUL LUPENI — C.S.M. SI
BIU (2—0). Partida, deși s-a fermi-* 1 
nat cu victoria gazdelor, a nemulțu
mit publicul spectator deoarece ambe
le formații au prestat un joc de slabă 
factură tehnică. Au înscris: Ologu 
(min. 28) și Cotroază (48) dintr-o lo
vitură de la 11 m. (I. Ciortea).

(Urmare din. pag. 1)

■teaua și Rapid, care se vor întrece, 
Aîine, în partida vedetă a cuplajului.

„în efortul nostru pentru cucerirea 
\\Jului, echipa Steaua constituie un 

<p greu de trecut — ne-a spus Ion 
pnescu, unul dintre înaintașii cen- 
irali ai echipei Rapid și al reprezen- 
itivei noastre naționale. Vom face 
nsă un efort în plus pentru a ciștiga 
i această dificilă partidă, ca și pentru 
păstra „recordul" pe care îl deține, 

n momentul de față, portarul nostru 
indrei: n-a primit nici un gol de la 
nceperea returului".

Gabriel Raksi ne-a vorbit... pentru 
Steaua: „în partida care se joacă 
aîine și noi și rapidiștii avem nevoie 
e cele două puncte. Sper însă că

«itrul a sancționat infracțiunea să 
\ai dea un „spiț* mingii, trimitînd-o 

jît mai departe de locul infracțiunii.
Sînt suficiente într-un joc comite- 

ea a 2—3 asemenea mici abateri da 
ătre fiecare echipă și neintervenția 
utoritară a arbitrului (și a antreno 
ilor) pentru ca jucătorii să uite că 
e găsesc angrenați într-o întrecere 
portivă și să se ajungă la situațiile 
vite în jocurile Progresul — Minerul 
!aia Mare, C.S.M.S. Iași — Rapid, 
‘rogresul — C.S.M.S. Iași ș.a.; de la 
aici abateri s-a ajuns la contre, tălpi
i loviri reciproce (Matei și I. lo- 
lescu, la jocul C.S.M.S. — Rapid, 
itanciu, la jocul Progresul — Mine- 
ul Baia Mare, Milea, la jocul Pro- 
[resul — C.S.M.S. Iași ș.a.).

Stilul de a acționa al unor Jucă- 
ori ca : Ludovic Szakacs (Crișul O- 
adea), Geleriu (Știința Craiova), Pe
dcan (U.T.A.), Valcan (Dinamo Pl- 
ești), Donca (Minerul B. M.), V. A- 
exandru (Știința Cluj), Ioachim Po- 
>escu și Stanciu (Progresul Buc.), 
Jumbravă, N. Dumitru (Steaua), Mi- 
ea (C.S.M.S. Iași) ș.a., în fata unor 
idversari superiori tehnic, nu face 
lecît să confirme teza că FOLOSI
REA MIJLOACELOR NEPERMISE ÎN 
IOC ESTE CARACTERISTICA JU
CĂTORILOR LIPSIȚI DE CAPACITA
TEA TEHNICO-TACTICĂ CORES
PUNZĂTOARE.

,Ca urmare, spectacolul fotbalistic, 
lase atrage pe stadioane sute de mu 
ie spectatori, nu se poate realiza, 
protagoniștii fiind preocupați în afara 
execuțiilor și manevrelor tehnlco-tac- 
:ice și de grija că adversarul direct 
ar folosi asupra lor — în mod In
tenționat — mijloace sancționate de 
regulamentul de joc, dar nu și de... 
arbitru.

Pentru exemplificare este suficient 
să ne imaginăm că, în timpul unui

C.F.R. TIMIȘOARA — INDUSTRIA 
STRMEI CIMPIA TURZII (1-1). Ti
mișorenii luptă ca să scape de retro-: 
gradare, iar cei din Cîmpia Turzii 
pentru menținerea locului I în clasa
ment. Această miză și-a pus pecetea’: 
pe calitatea jocului. Ambele formalii! 
au practicat un fotbal de nivel tehnici- 
scăzut la care s-a mai adăugat și ner-j 
vozttatea de care au fost stăpîniți 
componenții celor două formații. Go
lurile au fost marcate de Fodor (min.- 
5) și Vegh (min. 68). (I. Ioana).

A.S.A. TG. MUREȘ — ȘTIINȚA’ 
TIMIȘOARA (2—1). Jocul a fost de 
un slab nivel tehnic, presărat cu du
rități din partea ambelor formații. Au 
înscris i Gyorfi (min. 13 și 67) pentru 
A.S.A., respectiv, Regep țmin. 71). 
(I. Păuș).

N.R. Am aflat din raportul obser
vatorului federal că partida de la Tg, 
Mureș s-a desfășurat în condiții im
proprii pentru o întllnire sportivă. O 
parte din publicul spectator a avut o 
ieșire nesportivă față de jucătorii ti
mișoreni. Totodată, se semnalează în 
raport, arbitrul meciului, A. Macopei 
(Bacău), a fost lipsit de autoritate, a 
săoîrșit multe greșeli în conducerea 
jocului. De pildă, el a trecut cu vede
rea faptul că golul al doilea marcat 
de A.S.A. Tg. Mureș a fost înscris 
dintr-o poziție de ofsaid. Pentru a 
curma asemenea atitudini nesportive 
pe terenurile noastre de fotbal, fede
rația va trebui să ia măsuri energice 
împotriva tuturor vinovaților.

RECOLTA GAREI — JIUL PETRI- 
LA (2—0). Doar In partea a doua ■' 
jocului, spectatorii au asistat la un' 
fotbal frumos, ea multe faze dinamice. 
Recolta a cîștigat pe merit prin golu
rile marcate de Miculaș (min. 58) șl 
Haukler (min. 85). Arbitrul bucureș- 
tean C. Costică a condus meciul cu 
autoritate șî multă competență. (Tr. 
Silaghi).

C.S.M. REȘIȚA — GAZ METAN 
MEDIAȘ (2—0). Reșițenii au fost net 
superiori adversarilor lor tot timpul 
celor 90 de minute. Golurile aparțin 
lui Georgevici (min. 25 și 44). Meciul 
a fost condus cu scăpări de N. Mogo- 
roașă-Craiova. (I. Plăoițu).

SATMĂRBANA’ — VAGONUL’ 
ARAD (0—0). Deși fotbaliștii din Satu 
Atare au dominat majoritatea timpului 
(raport de cornere 13—1), din cauza 
ineficacității înaintașilor ei au trebuit'} 
să se mulțumească’ cu rezultatul deî 
0—0. Gazdele au ratat un „II m* îtri 
min. 75 prin Borbei. (A. Verba).

A.S. CUGIR — CLUJEANA' (1—•)> 
Joa de uzură și, bineînțeles, de slab 
nivel tehnic. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Boroș I în urma unui 
penalti. Arbitrul Șt. Tașula (Bucu
rești) a condus bine. (M. Vîlceanu),

Una caldă, una rece
Desen de M. IVANESCI}



LUPT
ETAPA A III-A LA „LIBERE" CAMPIONATUL PE ECHIPE 4

Duminică, la Ploiești și la Tg. Mu
reș, au avut loc întrecerile restanțe 
din cadrul etapei a III-a, din gru
pele a III-a și a IV-a.

La Ploiești au fost programate în- 
tîlnirile dintre formațiile Dinamo, 
A.S.M. Lugoj și Prahova Ploiești. Di- 
namoviștii, din rîndul cărora s-au 
evidențiat Al. Radu și N. Cristea au 
avut o comportare bună și au cîș
tigat amîndouă intîlnirile : 12—0 cu

Prahova Ploiești și 15—1 cu A.S.M. 
Lugoj. în mod special merită eviden
țiată evoluția tînărului Nicolae Cris
tea, care în ultima vreme a crescut 
simțitor în valoare. La Ploiești, el a 
dovedit că victoria sa asupra lui Gru
nin nu a fost o simplă întîmplare.

Prahova Ploiești, cu cîțiva luptă
tori în bună formă (A. Vlad, N. Pa- 
rapancea, C. Gheorghe), a cîștigat în-

Luptători de valoare mondială 
la concursul nostru international

tîlnirea cu A.S.M. Luqoi, la scorul 
de 12—4.

A.S.M. Lugoj a prezentat o echipă 
cu multe elemente tinere, fapt pozi 
tiv, dar insuficient pregătită din pune* 
de vedere fizic.

întrecerile din cadrul grupei a 
IV-a, disputate la Tg. Mureș, au fost 
dominate de sportivii localnici, care 
au cîștigat ambele partide. Iată re
zultatele înregistrate : Mureșul Tg. 
Mureș — Vagonul Arad 14—2, cu 
C.S.O. Galați 11—5; C.S.O. Galați — 
Vagonul Arad 14—0.

AL CAPITALEI
Duminică dimineața, grădina de vară 
clubului Voința a fost gazda primeia

reuniuni de box din acest sezon, desfă
șurată în aer liber. In cadrul campiona
tului de box pe echipe al orașului Bucu
rești s-au întîlnit combinatele Voința + 
Viitorul—Progresul + S.P.C.

Prezentindu-se cu o formație mai bine 
pregătită, combinata Voința + Viitorul 
a cîștigat această întrecere cu scorul 
categoric de 34—14. O contribuție în

(Urmare din pag. 1)

(R.P.P), N. Neguț, O. Tache, C. Bercea- 
nu, Gh. Popovici (R.P.R.), cat. 97 kg — 
Kasabov (R.P.B.), Neuhaus (Elveția), 
Kiel (R.F.G.), Karac (R.S.F.I.), Wojda 
(R.P.P.), N. Martinescu, C. Bușoiu, G. 
.Mezinca, N. Pavel (R.P.R.). (Loturile 
R. P. Ungare și R.S.S. Ucrainene nu 
ne sînt încă cunoscute în ordinea ca
tegoriilor). LUPTE LIBERE, cat. 52 kg
— Baev (R.P.B.), GQngor (Turcia), Kal- 
kovski (R.D.G.), Zafiropoulos (Grecia), 
Gh. Tăpălagă, P. Cernău, I. Focaru, T. 
Pătrașcu (R.P.R.); cat 57 kg — Cukla 
(R.S.C.), P. Coman, Al. Marmara, I. 
lancău, N. Cristea (R.P.R.); cat. 63 kg
— Aspen (Anglia), Shilling (R.F.G.),

Lucaki (R.D.G.), Kolev (R.P.B.), Nai- 
mark (R.P.P.), Al. Radu, C. Gheorghe, 
I. Tobă, St. Isfache, Al. Geantă 
(R.P.R.); cat. 70 kg — Mustafa (Tur
cia), Rost (R.F.G.), Nachtigall (R.D.G.), 
Bimbalov (R.P.B.), Ioanidis (Grecia), 
I. Chirilă, P. Poalelungi, L. Kiss, H. 
Mavridis, Fr. Gyarmati, P. Cîrciuma- 
ru, Al. Tampa (R.P.R.); cat. 87 kg — 
Robb (Anglia), Mustafa (Turcia), Ria- 
nov (R.P.B.), Kozanidis (Grecia), Bo
leslav (R.P.P.), I. Popescu, Gh. Ureia- 
nu, I. Marton, A. Balog, T. Dop, Fr. 
Boia (R.P.R.); cat. grea — Mc Nama- 
ra (Anglia), Doering (R.D.G.), Ahme- 
dov (R.P.B.), Citakovic (R.S.F.I.), Bar- 
tunek (R.S.C.), Șt. Stîngu, I. Herman, 
Al. Chircă, A. Maindt, C. Teodoru 
(R.P.R.).

Azi, ultima zi pentru concursul intermediar Pronosport
80 236 lei report la Pronoexpres

Concursul intermediar PRONO
SPORT organizat cu meciuri din eta
pele din 21 și 25 aprilie 1965 se în
chide astăzi. El beneficiază de un pro
gram atractiv în frunte cu cele două 
meciuri de mare tradiție i Steaua — 
Rapid și Progresul — Dinamo Bucu
rești.

Primele șapte meciuri se vor disputa 
mîine 21 aprilie iar următoarele cinci 
întîlniri se vor desfășura duminică 25 
aprilie 1965.

Programul este următorul:
Steaua — Rapid
Progresul — Dinamo București 
U.T.A. — Știința Cluj
Minerul Baia Mare — Dinamo Pi

tești
Crișul Oradea — Steagul roșu 
C.S.M.S. Iași — Petrolul Ploiești 
Farul — Știința Craiova
Ataianta — Genoa
Florentina — Lanerossi 
Roma — Messina 
Torino — Lazio 
Varese — Cagliari 
lată programul concursului PRONO

SPORT nr. 17, de duminică 25 apri
lie 1965 :

Sei, Div. A — Meiderich (R.F.G.) 
R.S.C. — Portugalia
Austria — R. D. Germană
Metalul Tîrg. — Metalul Buc. 
Unirea R.V. — Tractorul 
C.S.M. Reșița — Minerul Lupeni 
Clujeana — Ind. sîrmei
Gaz metan — A.S.A. Tg. Mureș
Milan — Juventus
Sampdoria — Internaționale 
Mantova — Catania
Foggia — Bologna

Se aduce la cunoștința participan- 
ților că, de la data de 5 mai 1965 pen
tru PRONOEXPRES — și de la data 
de 7 mai 1965 — pentru LOTO — se 
sistează participarea pe bază de abo
namente lunare. Buletinele-abonament 
vîndute pînă în prezent își păstrează 
valabilitatea la concursurile și trage
rile lunii mai.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

nr. 15 din 14 aprilie 1965.
Categoria a Il-a: 1 variantă a 

39.633 și 4 variante a 14.633 lei.
Categoria a III-a: 46 variante a 

1.712 lei.
Categoria a IV-a: 341 variante a 

297 lei.
Categoria a V-a: 1042 variante a 

97 lei.
Categoria a Vl-a : 5899 variante a

23 lei.
Report la categoria I : 80 236 Iei.
Tragerea la sorți a premiului de 

25.000 lei acordat unei variante cîș- 
tigătoare de la categoria a Il-a va 
avea loc miercuri 21 aprilie 1965, o 
dată cu tragerea concursului Prono
expres în București, str. Doamnei 
nr. 2.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport

e Vineri 30 aprilie va avea loc tra
gerea specială LOTO care, după cum 
atu mai anunțat, cuprinde o listă bo
gată de premii în frunte cu cele 20 
de autoturisme.

10 din cele 20 autoturisme vor fi 
atribuite la extragerile de două nu
mere. Dintre celelalte cîștiguri amin
tim : excursii în număr nelimitat în 
R.P. Ungară și R.S. Cehoslovacă, te
levizoare, frigidere etc.

Se extrag 67 de numere dintre care 
54 de numere pentru premiile supli
mentare în obiecte și bani.

• Tragerea concursului Pronoexpres 
de miercuri 21 aprilie a.c. va avea loc 
în București, sala din strada Doam
nei 2.

Miine pe stadionul „23 August" va 
avea loc plata premiului de 94.917 lei 
ob inut de laborantul Buțiu Teodor 
din București la concursul Pronosport 
nr. 15 din 11 aprilie 1965.

• în atenția parficipanților

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4645

Modificări de regulament 
legate de jocul portarului

După cum am mai anunțat, peste 
două săptămîni va începe campionatul 
republican de polo pe apă. Ediția 
1965 reunește la startul său cele mai 
bune formații din țară : Dinamo Bucu
rești actuala deținătoare a titlului, 
Steaua București, Rapid București, Ști
ința Cluj, Voința Cluj, C.S.M. Cluj, 
Crișul Oradea, Mureșul Tg. Mureș, I. 
C. Arad și I. L. Timișoara.

în legătură cu apropiatele întreceri 
este cazul să facem o serie de preci
zări asupra modificărilor regulamen
tului de joc hotărîte de congresul 
F.I.N.A., care a avut loc cu prilejul 
J.O. de la Tokio (1964). Cele mai 
multe dintre acestea sînt legate de jo
cul portarului.

a) Portarul are voie să depășească 
linia de 4 metri pînă la linia de cen
tru, pierzând însă privilegiile pe care 
le are ca apărător al buturilor. El 
devine astfel un veritabil jucător de 
cîmp care însă nu are voie să paseze 
peste linia de centru. In cazul unei

asemenea infracțiuni echipa va fi 
nalizată cu o aruncare liberă;

b) Pentru ținerea portarului de stîlpii 
porții, de culoarul ce delimitează linia 
de fund sau de marginea bazinului, 
echipa va fi sancționată cu o aruncare 
liberă ce va fi executată de la linia 
de doi metri perpendicular pe locul 
unde s-a comis greșeala ;

c) In cazul cînd portarul — efec- 
tuînd o aruncare liberă sau o repu
nere în joc — scapă mingea și înainte 
ca orice alt jucător s-o fi atins reintră 
în posesia ei dar o introduce în pro
pria poartă, se va acorda echipei ad
verse o aruncare de la colț (corner); 
dacă în aceleași condiții portarul sca
pă mingea și reintră în posesia ei după 
ce a fost atinsă de un alt jucător, in- 
troducînd-o apoi în poartă, se va 
acorda gol;

d) Aruncările libere pot fi executate 
de jucătorul cel mai apropiat de locul 
infracțiunii;

e) Barele porților vor fi vopsite nu
mai în culoare albă.

pe-

semnată la realizarea acestei diferențe 
de scor au adus juniorii, care au cîști
gat toate cele șapte partide: susținute. 
Uri merit deosebit revine boxerilor A. 
Popa (V -ț- V) și T. Ivan (Pr. + SPC) 
care au realizat cel mai frumos meci al 
galei. Folosind lovituri variate și fiind 
mai ofensiv, A. Popa a obținut victoria 
la puncte. Iată rezultatele înregistrate 
în ordinea categoriilor :

JUNIORI: C. Lică (V+V) cîștigă 
prin neprezentarea adversarului, G. Po- 
metcu (V+V) învinge prin K.O. repr. 
a Il-a pe I. Ștefan (Pr.-j-S.P.C.), T. 
Miron (V+V) b.p. Gh. Nicolae (Pr. -ț- 
S.P.C.), V. Silberman (V+V) b. K.O. 
repr. I Gh. Bădilă, P. Siănescu (V+V) 
b.p. /. Rădulescu (Pr. + S.P.C.), C. Stan 
(V+V) b.ab. repr. I C. Pîrvu (Pr. + 
S.P.C.) ;

SENIORI: Gh. Nicolae (Pr.+S.P.C.) 
b.ab. repr. a Il-a N. Mihai (V+V), C. 
Dobrică (Pr. + S.P.C.) cîștigă prin ne
prezentarea adversarului, N. Badea 
(Pr.+S.P.C.) b.ab. repr. a III-a G. 
Grigore (V+V), Gh. Rîpă (V+V) meci 
nul I. Ilie (Pr.+S.P.C.), £. Popa 
(V+V) cîștigă prin neprezentarea ad
versarului.

In încheiere, trebuie să menționăm 
că această gală s-a bucurat de o foarte 
bună organizare din partea clubului 
Voința.

M. GHIOLDUȘ

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

de fotbal PROGRESUL — DINAMO 
și STEAUA — RAPID de miercuri 21

Campionatul Capitalei la contra-timp perechi
Duminică dimineața s-a desfă

șurat pe șoseaua Olteniței campio
natul Capitalei la contra-timp pe
rechi. Proba avansaților — 40 km 
— a fost dominată de dinamoviștâ. 
Ei au ocupat primele trei locuri, 
realizînd performanțe bune, 
clasamentul: I. E. — 
Bădără 56:13; 2. N.
Bărbulescu 57:27; 3. 
Gh. Popescu 58:03.

Juniorii de categoria I s-au în
trecut 
cui I 
timp,

Iată
Rusu — Gh. 
Ciumete — E. 
C. Ciocan —

de-a lungul a 25 km. Lo- 
a revenit, la egalitate de 

perechilor V. Diaconescu —

FROTBCTIA SÂNATATll 

UMERARUL. 
BIN FIBRE 
MELANA
PENTRU BĂRBAȚI Șl FEMEI /

îmbrăcînd umerii și jumătate din brațe, fixîndu-se bine pe zona res
pectivă, datorită plătcii elastice, din care este confecționat, umerarul 
asigură o bună protecție articulațiilor umărului, vertebrelor cervicale 
și mușchilor gîtuluj împotriva frigului și umezelii.

Prețul . intre 49 și 75 lei.
De vînzare în orașul București Ia magazinele „ADAM" din Piața 

Palatului R P.R. și „București" din bd. Magheru, precum și în orașele 
Brașov, Cluj, Sibiu, Tg. Mureș și Timișoara.

MODUL DE SPĂLARE

Acest produs se spală în apă caldă (35—40" C| cu săpun de ras, 
săpun de fulgi, alba lux sau alba super în vase cu smalțul nedegradat.

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

Al. Sofronie (SSE 1) și C. Vlăscea- 
nu — M. Beșleagă (Dinamo) cu 
38:56. Pe locul 
Juravle — N.
39:01.

R. Dorel și

III s-au clasat Gh. 
Marinescu (Voința)

I. Dia-conu (Steaua) 
au cucerit locul I în proba rezer- 

a Il-a 
23:45. Pe 
clasat: 2. 
(Olimpia) 
I. Dum- 

(D. TA-

vată juniorilor de cat. 
parcurgînd 15 km în 
locurile următoare s-au 
I. Florea — A. Ticlean 
24:42, 3. P. Ivănescu — 
brăvescu (SSE 1) 34:45.
NASESCU — corespondent).

aprilie, biletele se găsesc de vînzare 
la casele obișnuite: str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, a- 
genția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele 
„23 August", Republicii, Dinamo șl 
Giulești.

PENTRU A SE EVITA AGLOMERA
ȚIILE, CASELE DE BILETE VOR 
FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERE 
ÎNTRE ORELE 9—20.

• Casele din str. Ion Vidu și 
nosport vind și bilete pentru 
cursul internațional de lupte din 
25 aprilie de Ia sala Floreasca.

Pro-
con-
23—

• La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează in continuare cursul de 
inițiere la înot pentru copii. înscrieri 
la bazin.

str. Eminescu 66

Produce și livrează pe bază de comenzi : o 
gamă variată de insigne de diferite modele și 
mărimi (la cererea clientului) pentru organizații 
sportive de masă și obștești, precum și premii 
sportive ea : cupe, plachete, medalii, brelocuri etc.



în completare la cronica de luni
SERIA I

MASCULIN
1. Tract. Brașov 19 18 1 54:11 37
2. Dinamo Buc. 18 16 2 52:13 34
3. Rapid Buc. 17 16 1 49: 6 33
4. Știința Galați 17 13 4 43:20 30
5. Farul Constanța 19 8 11 30:36 27
6. Mine.ul B. Mare 19 8 11 28:42 27
7. Steaua Buc. 18 8 10 33:31 26
8. Știința Cluj 18 8 10 29:33 26
9. Constr. Brăila 19 7 12 26:40 26

10. Știința Tim. 19 7 12 29:45 26
11. Petrolul PI. 18 6 12 24:40 24
12. Progresul Buc. 19 5 14 22:44 24
13. Dinamo Bihor 18 5 13 20:47 23
14. C.S.M.S. Iași

FEMININ
18 3 15 18:49 21

1. Rapid Buc. 17 16 1 50:14 33
2. Dinamo Buc. 16 14 2 44:15 30
3. C.P. București 16 12 4 42:21 28
4. Farul C-ța 17 11 6 38:22 28
5. Metalul Buc. 17 9 8 34:33 26
6. Știința Cluj 16 9 7 36:30 25
7. C.S.M. Sibiu 16 8 8 31:29 24
8. Voința Craiova 17 7 10 24:39 24
9. Știința Buc. 17 4 13 22:41 21

10. Partizanul r. Brașov 15 5 10 25:33 20
11. Progresul Buc. 17 3 14 19:45 20
12. C.S.M. Cluj 17 1 16 7:50 18

MAI ÎNTÎI, clasamentele după re
zultatele înregistrate duminică:

Blocajul echipei înainte Timișoara pune stop atacului ejectuat de Dumitrache 
(Semănătoarea) Foto : T. Roibu

Marginalii la 3-1
De multă vreme tenismenii noștri 

nu ne-au dat prilejul să consemnăm 
un succes atît de categoric ca acela 
obținut în meciul dintre reprezen
tativele celor două capitale. Bucu
rești și Moscova. Un 3—1, care de 
fapt este 4—1 (adăugind și partida 
întreruptă de Tiriac la Metreveli, cu 
avantaj de două seturi) în fața unei 
echipe puternice, echivalentă cu re
prezentativa pentru „Cupa Davis* a 
U.R.S.S., demonstrează că la ora ac
tuală jucătorii noștri fruntași dețin 
un potențial ridicat.

Și scorul categoric nu se explică 
numai prin forma bună a campionu
lui nostru Ion Țiriac. O contribuție 
efectivă au adus-o alți doi echipieri, 
G. Bosch și C. Năstase. Aceștia n-au 
mai avut acces de cîtăva vreme în pri
ma reprezentativă a țării, pe motiv 
că sînt prea... bătrîni. Dar amîndoi 
sint la o vîrstă cînd se poate juca 
încă tenis de calitate. La 28 de ani, 
australianul Emerson domină tenisul

SERIA A H-A
MASCULIN

1. Știința Brașov 11 7 4 22:15 18
2. Ind. sîrmei C. T. 11 6 5 21:16 17
3. înainte Tim. 11 6 5 22:18 17
4. Știința petroșeni 11 6 5 20:18 17
5. C.S.M. Cluj 11 5 6 18:20 16
6. Electr op utere Craiova 11 5 6 17:20 16
7. Semănătoarea Buc. 11 5 6 19:23 16
8. Metal ul Pitești 11 4 7 15:24 15

FEMININ
1. Penicilina Iași 9 8 1 26: 8 17
2. Voința M. Ciuc 9 7 2 22:11 16
3. Progresul Tîrgoviște 9 6 3 20:16 15
4. știința Tg. Mureș 9 4 5 18:16 13
5. Corvinul Deva 9 2 7 11:25 11
6. FI. r. Buc. 9 0 9 6:27 9

ȘI ACUM, completarea cronicii din 
ziarul de ieri. O începem cu detalii 
de la cele patru ore de volei feminin 
de la Giulești. în «deschidere*, Voin
ța M. Ciuc (s. II) a depășit, cum era 
de așteptat, FI. roșie din Capitală cu 
3—0. Victoria oaspetelor s-a datorat 
pe de o parte hotărîrii cu care ele au 
acționat la fileu, excelînd Kondoroși 
și Kohn, iar pe de altă parte blocaju
lui ca și inexistent al bucureștencelor. 
FI. roșie s-a regăsit doar în ultimul 
set, cînd Hăpăianu și Budișteanu au 
adus echipei multe puncte, îndeosebi 
din serviciu. Dar, la scorul de 8—1 
pentru gazde, asistăm la o puternică 
revenire a Voinței, care egalează 
cîștigă setul și meciul.

Știința București (s. I) a reușit să 
smulgă echipei C.P.B. un set, al doi
lea, și era cit pe-aci să-l cîștige și pe 
al patrulea. Tipografele, dintre care 
le-am remarcat pe Zabara, Florea, 
Petre și Covaci, au egalat în setul 
ultim la 11, iar de aici nu ,s-au oprit 
pînă la 15, studentele corni tind cîteva 
greșeli la serviciu și facilitînd astfel 
victoria echipei C.P.B.

Succesul comod obținut de rapi- 
diste în dauna Metalului (3—0: 6, 2, 
6) nu comportă comentarii suplimen
tare.

R. CALARAȘANU
Corvinul Deva—Penicilina Iași (F. 

n) 1—3, victorie clară. Cele mai 
bune: Marcu, Chirițescu, Căunei (Pe
nicilina), Cișmașu, Mara și Szilagyi 
de la Corvinul. (I. SIMION-coresp.).

Progresul Tîrgoviște—Știința Tg. 
Mureș (F. II) 3—1, succes meritat 
datorat în special comportării supe
rioare a jucătoarelor Grigoriu, Cor- 
beanu și Duțu. De la Știința s-au re
marcat Marcarian, Fodor și Molnar. 
(ȘT. IONESCU-coresp.).

Știința Galați—Știința Timișoara 
(M. I.) 3—0 cucerit cu ușurință, oas
peții neridicînd probleme deosebite. 
Au plăcut: Krammer, Ozum, Petrișor 
(de la gazde), Costea și Coste de la 
timișoreni. (GH. ARSENIE-coresp.).

Farul—Voința Craiova (F. I) 3—0. 
obținut de localnice deși au acționat 
sub posibilitățile lor. A arbitrat cu 
scăpări N. Găleșeanu—București. (L. 
BRUCKNER-coresp.).

IN ÎNCHEIERE, cîteva considerații 
pe marginea meciurilor desfășurata 
duminică la Dinamo.

Dinamo—C.S.M.S. Iași (M. I) 3—0 
și un record de viteză : 35 de minute, 
cu tot cu pauze, atîta a durat lupta 
de unii singuri a dinamoviștilor. A- 
ceștia nu i-au întrebuințat pe Cor- 
beanu și Schreiber, dar cei care au 
intrat în teren au tratat cu maximum 
de seriozitate partida, deși aveau în

față o echipă descompletată prin ab
sența jucătorilor de bază Moșescu, 
Pruniș șl Uglea.

Desfășurînd un joc sigur și combt- 
nativ în ofensivă, iar în apărare 
foarte combativ pe linia de fund și 
prompt la blocaj, Steaua a surclasat 
Progresul: 3—0 (4, 8, 5).

în întîlnirea masculină din seria a 
II-a Semănătoarea—înainte Timișoa
ra s-au evidențiat Schaffer, Dumitra
che, Radu și Ardelea de la învingă
tori, Rusănescu, Weiss, Suru și Ră- 
ducanu de la timișoreni.

Progresul—Știința Cluj (F. I.) 2—3: 
155 de minute de ...contrapropagandă 
voleibalistică. Studentele au consti
tuit în ansamblu o umbră a Științei 
Cluj din anii trecuți, terminînd vie 
torioase fără glorie meciul, pe care 
foarte bine l-ar fi putut cîștiga si 
bucureștencele, acestea avînd oricum 
meritul de a fi luptat mai mult decît 
în alte partide. Individualități remar 
cate: Mocanu, Porumb (Știința), Ple 
șoianu și Ozum (Progresul). Inegal și 
plin de scăpări arbitrajul conducăto
rului principal al jocului, H. Popovici 
și corect cel al secundului, Ov. Geor
gescu.

CONSTANTIN FAUR

Cornel Tăbăraș și Edith șuteu 
învingători in „Cupa icăcrațici1

Datorită timpului foarte frumos, 
zăpezii excelente și spectaculozității 
probelor, concursul pentru «Cupa fe
derației”, desfășurat sîmbătă și du
minică în Bucegi, s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Proba de slalom uriaș, marcată de 
la stația de sus a telefericului pînă 
la cabana de la cota 1 500, a fost 
cucerită la băieți de Cornel Tăbăraș 
(Carpați Sinaia) cu 1:40,9. El a fost 
urmat în clasament de K. Gohn (Di
namo Brașov) cu 1:43,4 și Gh. Bălan 
(A.S. Armata Brașov) cu 1:44,5. La 
fete, victoria a revenit schioarei Edith 
Șuteu (A.S.A). Ea a fost cronometra
tă cu 1:59,5. Pe locurile următoare 
s-au clasat Elena Neagoe (S.S.E. Si
naia) 2:07,6 și Mihaela Casapu (Di

namo) 2:07,8. La slalom special s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
BĂIEȚI : 1. K. Gohn 68,7 ; 2. C. Tă
băraș 69,0 ; 3. N. Iovici (St. roșu Bra
șov) 69,4 ; 4. M. Bucur (Carpați) 70,2 : 
FETE : 1. Ilona Micloș (Dinamo) 84,9: 
2. Edith Șuteu 87,3 ; 3. Elena Neagoe 
88,3. Trofeele au fost cucerite de cîș- 
tigătorii combinatei de două probe : 
Cornel Tăbăraș și Edith Șuteu.

Deoarece starea zăpezii permite 
desfășurarea în continuare a con 
cursurilor de schi, sugerăm comisiilor 
regionale Ploiești și Brașov, ea și clu
burilor și asociațiilor sportive, să 
organizeze și în săptămînile următoa
re competiții la care să participe io 
special juniori și copii.

mondial... Nu este o greșeală de a 
acorda încredere tineretului, dar să 
nu ne grăbim cu „pensionarea' lui 
Bosch, care se dovedește încă eficace 
în întîlniri internaționale, simbătă 
marcind el punctul victoriei. Iar pre
zenta lui C. Năstase în formația de 
dublu, alături de Țiriac, ne-a prile
juit in sfirșit un punct ctștigat la 
această probă, în care plecam de obi
cei învinși dinainte...

Tinerii trebuie promovați cu curaj, 
dar numai atunci cînd există pretuu 
sele ca ei să dea un randament su
perior cadrelor de tenlsmeni pe care 
vin să le înlocuiască. Convingerea 
noastră este că Petre Mărmureanu, 
un tînăr jucător cu reale posibilități, 
trebuie să fie mai mult rodat în în
treceri, pentru a depăși stadiul ac
tual de inconstantă care-1 caracteri
zează. Alături de el se ridică incon
testabil componenții formației noas
tre pentru „Cupa Galea”, juniorii Ilie 
Năstase și Iosif Kerekeș. Amîndoi au 
făcut dovada, în întîlnirile de la sfîr- 
șitul săptămînii, că posedă calități 
care pot fi cizelate. Ilie Năstase, pe 
lîngă apreciabilul său bagaj tehnic, 
s-a arătat în meciul ciștigat la Ivanov 
și un bun tactician, scoțîndu-1 pe ad
versar din ritmul atacurilor prin le- 
șiri-surpriză la fileu. Campionul nos
tru de juniori mai are însă de lucru 
la capitolul forță, unde este defici ■ 
tar. Kerekeș este un bun luptător, 
mingile sale „aspre” încep să fie te< 
mute de adversari.

Nu putem încheia aceste scurte con
siderații asupra întîlnirii de tenis 
București — Moscova fără o referire 
la cadrul organizatoric al întrecerii. 
Concursurile din ultima perioadă ne 
obișnuiseră cu o organizare de ca
litate. De data aceasta și-au făcut loa 
unele regretabile imperfecțiuni. Ast
fel, programul jocurilor de simplu a 
început prea tîrziu (ora 15) ceea ce 
a dus la întreruperea ultimului meci 
— și cel mai interesant — dintre 
Țiriac și Metreveli. Inexplicabil este 
apoi de ce, vrînd să repare greșeala, 
organizatorii au încercat să continue 
meciul pe o vizibilitate cu totul re
dusă, ceea ce a făcut ca ultimele 
ghemuri (setul trei) să fie absolut 
gratuite.

RADU VOIA

Astăzi la Dinamo-două meciuri 
in campionatul feminin

Astăzi după-amîază, cu începere 
de la ora 17, sala Dinamo din Ca
pitală găzduiește două partide 
restante din campionatul feminin 
de categoria A: C.P.B. — Știința 
Cluj și Dinamo — Știința Bucu
rești.

La Ploiești, tot azi, se joacă me
ciul restant Petrolul — C.S.M.S. 
Iași, din campionatul masculin, 
categoria A, seria I.

După tradiționalul derbi
Rapid—Știința București
Turneul final al campionatului feminin 

se va disputa la Brașov
Faptul că problemele „cheie" ale 

clasamentului au fost clarificate de- 
abia în ultima etapă ilustrează cît se 
poate de bine evidentul echilibru de 
valoare dintre majoritatea participan
telor la campionatul republican femi
nin. Intr-adevăr, jocurile de duminică 
au decis ca echipele Știința Constanța 
și Voința Oradea să retrogradeze în 
seria a II-a, iar Constructorul Bucu
rești și Voința Brașov să participe la 
turneul final, alături de formațiile Ra
pid București, Știința București, Voința 
București și Mureșul Tg. Mureș.

Tot duminică s-a desfășurat și tra
diționalul derbi dintre Rapid și Știința 
București, al cărui rezultat avea mare 
importanță în lupta pentru cucerirea 
titlului de campioană. întîlnirea a fost 
caracterizată de emoția exagerată care 
a stăpînit jucătoarele ambelor formații. 
Acest lucru s-a făcut simțit în primul 
rînd asupra execuțiilor tehnice, înre- 
gistrîndu-se nepermis de multe pase 
date la adversare, „pași" și ratări 
chiar și de sub panou. Victoria a re- 

! venit rapidistelor, care s-au preocupat 
de mai multă vreme de atacul împo
triva apărării „în zonă". Acțiunile au 
fost în general bine pregătite prin pase 

I scurte și rapide, urmate de pătrunderi 
efectuate fie de pivot, fie de o ju
cătoare de „cîmp". Cît privește arun- 

i cările de la semidistanță și distanță, al 
căror aport poate fi decisiv împotriva 

I „zonei", ele și-au spus cuvîntul în re
priza secundă, cînd Anca Racoviță a 
„punctat" precis în momentele grele 
pentru echipă. Rapidul a realizat ast
fel prima victorie în fața Științei, după 
șase înfrîngeri consecutive suferite din 
primăvara anului 1963, avînd acum 
șanse apreciabile să recucerească titlul 
de campioană.

La Știința București s-a făcut sim
țită mai mult ca oricînd absența maes- 
trei sportului Viorica Niculescu. In 

plus, jucătoarele pe care se conta cel

mai mult (Cornelia Gheor- 
ghe și 
trescu) au evoluat sub 

valoarea lor. Am remar
cat în schimb progresul 
înregistrat de Margareta 
Simon și Elisabeta Na- 
ghi, a căror contribuție 
a fost foarte însemnată. 
Știința a început meciul 
cu convingerea că apăra
rea „în zonă“ va imobi
liza atacul rapidistelor, 
ceea ce însă nu s.a pe
trecut. In mod normal stu
dentele trebuiau să treacă 
la sistemul „om la om", 
dar acest lucru nu l-au 
făcut decît în final, cînd avansul 
luat de Rapid devenise decisiv. Cit 
privește acțiunile ofensive, ele au fost 
foarte timide, în special în 
repriză, cînd studentele au 
la coș numai de 17 ori (1). 
total, jucătoarele de la Știința au în
cercat coșul de 39 de ori, realizînd un 
procentaj bun : 46 la sută, în vreme ce 
Rapid a realizat doar 41 la sută, dar 
din 48 de aruncări. La aruncări libere 
în schimb, Știința a obținut doar 50 
la sută (11 puncte din 22 de încercări), 
față de 70 la sută (14 puncte din 20 
de aruncări) cît a realizat Rapidul. 
Desigur că și acest lucru a contribuit 
la victoria rapidistelor, din rîndul că
rora s-au evidențiat Anca Racoviță și 
Eva Ferencz

Sanda Dumi-

Sub privirile coechipierelor. Margareta Simon (Știința) și Elena Ivanovici (Rapid) iși 
dispută o minge

prima 
aruncat 

în

la poalele Tîmpei constituie o meri
tată răsplată pentru frumoasa compor
tare avută de-a lungul anilor de bas
chetbalistele din Brașov, ca și pentru 
rodnica activitate a comisiei regionale 
de specialitate. Sin tern convinși că

Foto: T. Roibu 
membrii comisiei se vor arăta demni 
de alegerea făcută de federație și vor 
contribui la cît mai buna organizare 
a turneului final.

D. STANCULESCU

Clasamentele
în seria a II-a a campionatelor re

publicane, lupta pentru ocuparea pri
melor două locuri care aduc califica
rea în prima serie este echilibrată, 
atît la băieți, cît și la fete. Șanse mai 
mari au echipele masculine Aurul 
Brad și Siderurgistul Galați și forma
ția feminină Crișul Oradea care au 
suferit cele mai puține înfrîngeri. 
Iată de altfel clasamentele :

senei a
7. Unio Satu M.
8. Progresul Buc.
9. A.S.A. Bacău

10. Petr. ploiești

II-a
14
14
14
14

5
4
3
2

9
10
11
12

892— 872 
869— 975 
744—1020 
782— 966

19
18
17
16

Pentru șase din cele zece partici
pante la campionat întrecerea nu s-a 
încheiat. Ele mai au de susținut parti
dele turneului final, programat de 
F.R. Baschet în orașul Brașov, între 
28 aprilie și 2 mai. Organizarea 
acestui important turneu în orașul de

MASCULIN

1. Sider. Galați 14 12 2 1097— 885 26
2. Aurul Brad 13 12 1 1021— 805 25
3. Olimp. M.I. Buc. 14 9 5 981— 896 23
4. Șt. Craiova 14 8 6 971— 989 22
5. Voința Tg. M. 14 7 7 844— 843 21
6. I.C.F. 13 7 6 841— 791 20

FEMININ

1. Olimpia Buc.
2. Criș iI Oradea
3. Spartac Salonta
4. C.S.M.S. iași
5. I.C.F.
8. Voința Tg. M.
7. A.S.A. Cluj
8. S.S.E. Hm. Vîlcea
9. Știința Tlm.

13
12
12
13
12
12

5 706—646
3 676—585
6 693—638
6
5
5
9
8
9

754—825
729—671
633—598
777—801
642—789
518—575

21
21
20
19
19
19
17
16
15
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Echipa feminină a R. P. Chineze campioană mondială la tenis de masă
9 Reprezentativa feminină a R. P. Romîne —pe locul 4

De la trimisul
LJUBLJANA, 19 (prin telefon).— 

După 5 zile de întreceri dîrze, pa
sionante, de-a lungul cărora au fost 
înregistrate și numeroase rezultate 
surpriză, astă-seară au fost programate 
finalele pe echipe din cadrul cam
pionatelor mondiale de tenis de masă. 
Seara, tîrziu, s-a desfășurat mai în- 
tîi finala pentru locurile 1—2 la fe
minin, între echipele reprezentative ale 
R. P. Chineze și Japoniei. Titlul de 
campioană mondială a revenit forma
ției R.P. Chineze, cu scorul de 3-0. 
După cum se știe, reprezentativa țării 
noastre a întîlnit echipa Angliei pentru 
locurile 3—4. Partida a fost cîștigată 
de sportivele engleze cu scorul de 
3—0. De cînd le cunosc pe cele două 
jucătoare care au alcătuit echipa noa
stră, Maria Alexandru și Ella Cons
tantinescu, nu le-am văzut jucînd atît 
de slab. Dacă aș spune că ele nu au

Turneul de baschet de la 
de echipa A a

LEIPZIG, 19 (prin telefon). — 
Partida decisivă a turneului interna
tional de baschet masculin de la Leip
zig, disputată între primele reprezen
tative ale R.D. Germane și Romîniei, 
a avut o desfășurare foarte echili
brată, iar rezultatul a fost decis de- 
abia în ultimul minut în favoarea 
gazdelor:' 79—78 (44—41). Jocul nu 
a avut un nivel tehnic ridicat, fapt 
normal dacă ținem seama că ambele 
echipe se află în prima perioadă de 
pregătire în vederea campionatului 
european. Baschetbaliștii romîni au 
fost vădit incomodați de apărarea „în 
zonă" a echipei R.D. Germane, iar în 
apărare nu au reușit să anihileze pi- 
voții adverși. Trebuie menționat că 
în final s-au dat și cîteva pase la

Pregătiri pentru turneul internațional

nostru special la Ljubljana,
atacat suficient, aceasta nu ar fi o 
noutate. Dar chiar și în apărare, 
Alexandru și Constantinescu au co
mis greșeli aproape nefirești pentru 
sportive cu experiența lor competi- 
țională. In prima partidă, Ella Con
stantinescu a întîlnit-o pe Diane 
Rowe. Pînă la 15—15 meciul a fost 
în general echilibrat, avantajul fiind 
mai mult de partea jucătoarei noas
tre. De la acest scor Ella a trimis 
două mingi ușoare în plasă, iar ceva 
mai tîrziu, vrînd să atace, ea a dat 
de două ori pe lîngă minge (!) : 21—16 
pentru Rowe. Setul al doilea a reve
nit cu și mai multă ușurință sportivei 
engleze (cu 21—14), Constantinescu 
nereușind nici una din încercările de 
atac. In partida următoare, Shannon a 
învins-o pe Maria Alexandru cu 2—0 
(18, 7). Dacă în setul prim lupta a 
fost oarecum echilibrată, cel de-al

Leipzig a fost cîștigat
II. D. Germane

intercepție care au fost prompt fruc
tificate de formația gazdă. îmbucu
rător a fost faptul că pivoții selec
ționatei romîne (Novacek și Demian) 
s-au comportat bine. Scorul a fost 
realizat de Nedef 4, Demian 11, No
vacek 20, Albu 17, Spiridon 18, Cr. 
Popescu 9, lonescu 2, Gheorghe 2 pen
tru Romînia, Kulik 12, Uhlik 15, 
Flau 23, Stahl 5, Bene 4, Jahn 10, 
Pleitz 10 pentru R.D. Germană.

Celelalte partide desfășurate luni 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate: R.D. Germană B—Romînia B 
62—52 (33—26), Suedia—F.S.G.T.
Franța 79—43. Clasamentul final : 1. 
R.D. Germană A, 2. Romînia A, 3. 
R.D. Germană B, 4. Romînia B, 5. 
Suedia, 6 F.S.G.T. Franța.

C. COMARNISCHI
doilea a fost fără istoric, englezoaica 
fiind net superioară, iar Maria A- 
lexandru comportîndu-se lamentabil. 
Dublul Shannon, Rowe a dispus de 
cuplul nostru Alexandru, Constanti
nescu cu 2—1 (—21, 12, 15). In felul 
acesta Anglia, campioană europeană 
pe echipe, s-a clasat pe locul trei, 
iar sportivele noastre au ocupat locul 
4. Alte rezultate din întrecerea fete
lor: pentru locurile 5—6: Ungaria— 
R.F.G. 3—1; 7—8: Cehoslovacia— 
Iugoslavia 3—0; 9—10: U.R.S.S.— 
R.D.G. 3—0; 11—12: Polonia—Sue
dia 3—0; 13—14: Bulgaria—Austra
lia 3—0; 15—16: Franța—Belgia 3—1; 
17—18: Danemarca—Austria 3—0; 
19—20: Olanda—Elveția 3—0.

La masculin, în momentul cînd 
transmit, R. P. Chineză conduce cu 
3—1 în finala cu Japonia. Pentru locuri
le 11 —12, echipa noastră reprezentativă 
a întîlnit selecționata Indiei, pe care 
a învins-o cu scorul de 5—0: Giur- 
giucă—Beitkoda 2—0 (10, 12); Reti— 
Bozorgzade 2—1 (—17, 16, 19);Negu- 
lescu—Eleshamzode 2—1 (11, —16, 13); 
Giurgiucă—Bozorgzade 2—0 (4, 15); 
Negulescu—Beitkoda 2—0 (15, 13).
Alte rezultate din grupele semifinale: 
grupa A: Cehoslovacia—R.F.G. 5—1; 
Iugoslavia—U.R.S.S. 5—3. Clasament: 
R. P. Chineză, Iugoslavia, Cehoslova
cia; U.R.S.S., R.F.G., R.P. Romînă; 
grupa B: Japonia-Iran 5—0; Suedia- 
Ungaria 5—1; R.P.D. Coreeană— 
Anglia 5—1. Clasament: Japonia, 
R.P.D. Coreeană, Suedia, Anglia, Un
garia, Iran.

In lupta pentru definitivarea locu
rilor în clasamentul pe echipe al cam
pionatelor mondiale, s-au mai înre
gistrat următoarele rezultate: 3—4: 
R.P.D. Coreeană—Iugoslavia 5—2; 
5—6: Cehoslovacia—Suedia 5—4; 
7—8: Anglia—U.R.S.S. 5—2; 9—10: 
Ungaria—R.F.G. 5—2; 13—14: Co
reea de sud—Danemarca 5—1; 15—16. 
R.D. Germană—India 5—0.

Marți este zi de odihnă, prilej de 
regrupare a forțelor pentru întrecerile 
individuale, programate începînd de 
miercuri și pînă duminica viitoare.

I» CURSA DE 4 ZILE" DIN R. S. CEHOSLOVACĂ
JABLONNE 19 (prin telefon). Cea 

de a doua etapă a „Cursei de 4 zile" 
ce se desfășoară în R.S. Cehoslovacă 
a pus probleme deosebit de dificile 
în fața celor 88 de rutieri din R.P. 
Romînă, R.S. Cehoslovacă, R.P. Po
lonă și R.P. Bulgaria. Traseul înscris 
în exclusivitate pe drumuri de mun
te, temperatura scăzută (3 grade) și 
ploaia care nu a contenit de-a lungul 
celor peste 4 ore de concurs au con
stituit tot atîtea impedimente pentru 
cicliști. Cu toate acestea întrecerea a 
fost dîrz disputată.

După mai bine de jumătate din 
cursă, cînd în față rămăseseră doar 
rutieri de prima mînă, a spart C. Du
mitrescu. Alergătorii cehoslovaci și cei 
polonezi au dezlănțuit în acest moment 
un puternic atac. Ciclistul nostru a ru
lat mai bine de 15 km pînă cînd a reu

ECATERINA IENCIC-0 CAMPIOANĂ MONDIALĂ AUTENTICĂ
(Urmare din pag. 1) 

planșele de scrimă, pot afirma că
foarte curînd despre Iencic se va vorbi 
în termenii cei mai elogioși".

La Rotterdam, Iencic s-a dovedit 
Intr-adevăr o trăgătoare desăvîrșită. 
Și-a dozat eforturile, a știut cînd tre
buie să forțeze victoria. Mai mult — 
și-a făcut șah-mat adversarele ei cele 
mai redutabile. „O campioană mon
dială autentică" — așa și-a intitulat 
emisiunea sportivă de sîmbătă seara 
postul de radio Amsterdam.

Cine este tînăra campioană ? Ecate
rina Iencic a început scrima acum șase 
ani la Satu Mare, orașul ei natal, la 
clasa maestrului Alexandru Csipler. 
Printre colegele ei se afla și Ileana 
Ghiulai-Drîmbă, care a ocupat locul II 
la ambele ediții ale „mondialelor" de 
tineret. Fire perseverentă, Iencic s-a 
impus atenției antrenorului, care a pro- 
movat-o doar după doi ani în echipa 
de seniori a asociației sportive Unio 
din localitate. împreună ou Ghiulai, 
și Tasi, Iencic cucerește în 1964, titlul 
de campioană a țării. Din toamnă, 
după absolvirea școlii medii, Ecateri
na Iencic ca și Ileana Drîmbă, face 
parte din clubul Steaua, unde tînăra 

șit să ajungă plutonul, dar 12 alergători 
reușiseră să evadeze. Printre ei se afla 
și Walter Ziegler. La sosire arbitrii au 
înregistrat următoarea ordine: 1. Weno- 
zel (RSC) a parcurs 150 km în 4 h. 
04:35; 2. Schejbal (RSC) 4h 04:55; 3. 
Gawlicek (RPP);... 10. W. Ziegler — 
același timp; 13. L. Zanoni 4h 07:38;... 
16. C. Dumitrescu — același timp; 18. 
Gh. Moldoveanu 4 h 08:54; 19. I. Bra- 
haru; ...24. I. Ardeleanu; 25. Ion Stoi
ca — același timp; 29. G. Moiceanu 
4 h. 10:44; ...56. Fr. Gera 4h 26:13.

Marți se desfășoară două etape. Pri
ma are loc dimineața și este individual 
contra-timp pe 14,5 lin. Diferență de 
nivel: 600 m. Cea de a doua se des
fășoară după-amiază de-a lungul a 
100 km (bloc). Miercuri cicliștii vor 
lua startul în ultima etapă.

floretistă are toate condițiile pentru 
a-și desăvîrși măiestria.

★
Ultima probă a campionatelor mon

diale de scrimă pentru tineret, cea de 
sabie, a dat loc unei dispute strînse, 
la care au luat parte și doi repre
zentanți ai țării noastre, Filip și Weis- 
sbock. Primul a rămas în turul 2 din 
serii, în timp ce al doilea a reușit să 
se califice în eliminări directe.

Intrucît legătura telefonică cu Rot- 
terdamul ne-a fost întreruptă, vom re
veni cu amănunte în numărul nostru 
de joi.

TRĂGĂTORII ROMÎNI LA MONTE CARLO
între 22 și 25 aprilie, la Monte 

Carlo (Monaco), are loc cea de a 
IX-a ediție a „Cupei Țărilor Latine". 
Astăzi, lotul nostru a plecat la Monte 
Carlo. Au făcut deplasarea: N. Bra- 
tu, L. Giușcă, T. Jeglinschi și G. Ma
ghiar — la pistol precizie — I. Tripșa, 
M. Roșea, M. Dumitriu și Șt. Petrescu 
— la pistol viteză — I. Olărescu, N. 
Rotaru, T. Ciulu, St. Caban și M. Fe
recata Ia armă liberă. Antrenor P. 
Cișmigiu.

de lupte de
— Corespondente din

SOFIA 19 (prin telefon de Ia co
respondentul nostru). Federația bul
gară de lupte a privit cu mult in
teres marele turneu organizat la 
București, desemnînd pentru partici
parea la această întrecere luptători 
valoroși, clasați pe locuri fruntașe la 
multe concursuri internaționale, ca șl 
la Jocurile Olimpice. Din delegație 
se detașează maestrul emerit al spor
tului Stancio Kolev, clasat pe locul 
II la J.O. de Ia Tokio și deținător al 
medaliei de bronz la J.O. de la Roma 
și la ultima ediție a campionatelor 
mondiale. El va lua startul Ia între
cerile de lupte libere. La acest stil 
vor mai concura din partea R. P 
Bulgaria următorii sportivi: Enver 
Zalev (cat. 52 kg), Pano Jelev (cat. 
57 kg), Stoian Mimbalov (cat. 70 kg), 
Peter Reapov (cat. 87 kg) și Marin 
Kavrakov (cat. peste 97 kg).

'.a „clasice" spectatorii din Romi 
nia îl vor putea vedea pe Anghel 
Orezov, cîștigător al medaliei de ar 
gint Ia J.O. de la Tokio (cat. 52 kg), 
pe Țvetko Paskulov, clasat pe locul 
V la întrecerile de lupte de la Tokio 
(cat. peste 97 kg), precum șl pe cam
pionii R. P. Bulgaria: Stoiu Kalcev 
(57 kg), Ghiuro Ghiurov (63 kg), Pe
ter Krumov (87 kg).

Tn ultimul timp, luptătorii bulgari 
s-au pregătit intens și speră să poate 
concura la București în plenitudinea 
tortelor lor

TOMA HRISTOV

*

BUDAPESTA 19 (corespondență spe
cială). în vederea concursului inter
național de lupte greco-romane și lt 
bere care va avea loc la București 
tn cursul acestei săptămîni, federația 
de specialitate din R. P. Ungară a 
desemnat un lot puternic, care va 
sosi în capitala Romîniei la 22 apri 
lie, cu avionul. Vor face deplasarea 
șapte sportivi, dintre care patru lup
tători la „greco-romane" și trei la 
„libero". Numele luptătorilor ma
ghiari stnt cunoscute pe plan inter

la București
Sofia și Budapesta —
națisnal: la lupte greco-romane vor 
lua startul campionul olimpic și mon
dial Varga Ianos, Gutman lozsef, Riz- 
mayer Anton și Kiss Ferenc. La „li
bere" vor participa Kellerman Iozsel. 
Varga Istvan și Reznak Janos. Din
tre aceștia Cel mal puțin cunoscut 
este Varga Istvan, care s-a afirmat 
cu prilejul concursului internațional 
desfășurat la 4 aprilie la Budapesta

Președintele federației de lupte din 
Ungaria, Matura Mihaly, ne-a decia 
rat că „întrecerile de Ia București 
constituie un important concurs de 
verificare înaintea „mondialelor*. 
Pentru sportivii maghiari care vor 
face deplasarea la București con 
cursul acesta va fi un bun prne) do 
verificare a posibilităților luptltori- 
lor maghiari. Ne așteaptă — în con
tinuare — concursurile internaționale 
de la Budapesta (de la 1—1 mai) șl 
cel de la Moscova, de la 12 mal I

Lotul maghiar este condus de dr. 
Kerestes Vllmos și este însoțit de 
arbitrul Gondocs Istvan.

RUSZKAI KATAUN

F
Turcia — Portugalia 0 — 1 (0 — 0)

man, Mustafa — Naci, Șeref — Ilmaz, 
Ayhan, Metin, Can, Yasar.

In urma acestui joc 
grupei a IV-a se prezintă

Portugalia 
Romînia 
Cehoslovacia 
Turcia

Teri după-amiază, la Ankara, s-a 
disputat partida retur Turcia—Portu
galia din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial, grupa a IV-a.După 
cum se știe, meciul trebuia să se dis
pute duminică, dar portughezii au re
fuzat să joace pe stadionul „Mithat 
Pașa" din Istanbul întrucît terenul era 
acoperit cu zgură și, în plus, din cauza 
ploilor care nu au contenit de 4 zile, 
devenise aproape impracticabil. De co
mun acord cu gazdele, jocul a fost mu
tat la Ankara, pe gazonul stadionului 
.19 Mai".

Pe* iarbă, portughezii s-au simțit 
mai în largul lor și au desfășurat un 
joc bun care le-a adus victoria cu 
1—0 prin golul înscris în min. 59 de 
Eusebio.

Au fost aliniate următoarele for
mații :

PORTUGALIA: Jose Perreira — 
Festa, Mendez, Hilario — Germano, 
Carlos — Augusto, Eusebio, Torres, 
Colunna, Simoes.

TURCIA i Ozcan I — Ozcan II, Nu

2 2 
0 0 
0 0
2 0

clasamentul 
asfel:
0
0
0
0

6:1
0:0
0:0
1:6

4
0
0
0 
du-

ll
0
0
2

• După meciurile desfășurate 
minică în preliminariile C.M., clasa
mentele grupelor respective 
tă astfel :

Grupa a
2
3
2
3

a VUI-a
2
1
1
2

Iugoslavia 
Franța 
Norvegia 
Luxemburg

Grupa

se prezin-

ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI
TURNEUL internațional de tenis de 

cîmp de la Catania a fost cîștigat de 
australianul Martin Mulligan. A- 
cesta l-a învins în finală cu 
6—3; 6—1 pe italianul 
Merlo.

CEA de-a 8-a partidă 
lui de șah Spasski—Keres 
cirul turneului eliminatoriu 
pionatului mondial s-a terminat cu 
victoria lui Keres la mutarea 25-a. 
Cu două partide înainte de rfîrștt 
scorul este de 4,5—3,5 în favoarea 
lui Spasski.

LA PERNIK s-a desfășurat primul 
meci dintre echipele masculine Mi- 
nior Pernik și Slavia Praga, contând 
pentru semifinalele „C.C.E." la vo
lei. Jucătorii bulgari au obținut vic-

6-2; 
Giuseppe

toria cu scorul de 3—0 (6, 9, 8), după 
numai 56 minute de joc.

DUMINICĂ la Phoenix (Arizona) 
s-a disputat un concurs de atletism 
în aer liber cu participarea unora 
dintre cei mai buni atleți americani. 
Iată principalele rezultate înregistrate: 
J milă — Jim Grelle 4:00,5; campionii 
olimpici Mills (10 000 m) și Schul 
(5 000 m) s-au clasat pe locurile 3 
și respectiv 4; suliță — Covelli 79,86 
m; 100 yarzi — Larry Dunn 9,4; 220 
yarzi — Larry Dunn 20,8; greutate — 
Sylvester 18,56 m; disc — Sylvester 
61.01 m; prăjină — Chase 4,95 m; 
lungime — Hopkins 7,38 m. Record
manul mondial Boston a sărit 7,35 m; 
880 yarzi — Nelson 1:51,6.

(Agerpres)

IlI-a
2
2
1
0

0 
0 
0 
0

0 
1 
1
8

4:1 
3:1 
2:1 
1:7

4
4
2
0

1
1
0 
O

ÎN

1 
o
1 
o

6:1 
3:1 
0:0
2:9

8
2
1
0

0 
0 
0 
2

DIFERITE 
etapă) : Se- 
, Murchia—

Italia 
Scoția
Polonia 
Finlanda

CAMPIONATE
ȚĂRI : Spania (ultima 
villa—Real Madrid 0—1,
Oviedo ;0—0, Levante—Elche 2—0, 
Saragossa—Atletico Madrid 3—2, Va
lencia—Corruna 2—1, Atletico Bil
bao—Cordoba 1—0. Clasament final : 
Real Madrid 46 p ; Atletico Madrid 
43 p ; Saragossa 40 p ; Valencia 38 p; 
Cordoba 35 p etc. Au retrogradat

echipele Corruna și Oviedo. în prima 
categorie au promovat Pontevedra s> 
Majorca.

CEHOSLOVACIA : Spartak Trna- 
va — Dukla Praga 1—2, Z.J.S. Brno 
--Tatran Preșov 1—0, V.S.S. Kosice 
— Slovan Teplice 1—0, Slovan Brati
slava—Otrokovice 4—1, Banik Ostra
va—Jednota Trencln 0—0. Clasa
ment : Sparta Praga 33 p. Jednota 
Trencin, Slovan Bratislava, 'Tatran 
Preșov cite 22 p.

UNGARIA : Ozd—Vasas 2—2, Ta- 
tabanya—Gvor 0—2, Csepel—Komlo 
2—0, Szeged—Salgotarjan 0—0, MTK 
—Dorog 2—1.

ANGLIA : Aston Villa—Sheffield 
United 2—1, Blackpool—Stoke City 
1—1, Chelsea—West Bromwich Al' 
bion 2—2, Manchester United—Leeds 
United 1—0, Leicester — Westham 
1—0, Liverpool—Burnley 1—1, Shef
field1 Wednesday—Tottenham 1—0, 
Sunderland—Birmingham 2—1, Ever
ton >— Wolverhampton Wanderers 
4—2. Clasament : Leeds United 56 p 
din 38 de jocuri, Chelsea 56 p din 
89 de jocuri, Manchester United 55 p 
din 38, Everton 46 p din 40 jocuri 
etc.
• La Viena s-au disputat două par

tide internaționale de fotbal între e- 
chipele maghiare și austriece. Honved 
a învins pe F.C. Austria cu 2—1 (0-1), 
iar Ujpest Dozsa a dispus de F.C. 

Rapid cu 3—1 (2-0).

în turneul de rugbi de la Heidelberg

Clubul sportiv școlar—Selecționata Paris 0-0
HEIDELBERG, 19 (prin telefon). Tur

neul de rugbi-j union de la Heidelberg 
â programat luni ultimele partide. Ju
cătorii noștri au mai susținut două 
jocuri. în primul, ei au învins selec
ționata Hanovra cu 8—0 (3—0), iar în
al doilea — întîlnind puternica forma
ție a juniorilor din Paris — au terminat 
la egalitate: 0—0. Meciul a fost deosebit 
de disputat, juniorii noștri dominînd a- 
proape tot timpul un adversar de o va
loare extrem de ridicată. Alte rezultate:

R. K. Heidelberg — Selecționata Heidel
berg 13—0 (8—0); Selecționata Paris — 
Essex 25—0 (8—0); Essex — Selecționata 
Heidelberg 14—0 (3—0); Essex — Hanovra 
3—0 (3—0); R. K. Heidelberg — Hanovra 
0-0.

După meciurile disputate, clasamentul 
arată astfel: 1. Selecționata Paris 14; 2. 
Clubul sportiv școlar 12; 3. Essex 11; 4. 
R.K. Heidelberg 10; 5. Hanovra 7; 6. Se
lecționata Heidelberg 5.
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