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INTERVIUL NOSTRU

toate măsurile 
pentru ca întrecerile Spartachiadei de vară 

să înregistreze și în acest an 
un succes deplin

- Oe vorbă cu tovarășul PETRE CAPRĂ, președintele
consiliului orășenesc UCFS București -
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A început turneul international de lupte 
al R. P. Romîne

C. Turturea (R.P.R.) încearcă, și reușește, 
nouă acțiune tehnică în meciul cu ceho- 

: (opacul K. Rudolf.
Foto : T. Roibti

Aseară, în sala Floreasca, iu
bitorii sportului luptelor din 

u cur ești au asistat la prima 
suniune de lupte greco-romane 

libere din cadrul celui de al 
'-lea concurs internațional al 
l.P. Romîne. întrecerile din pri- 
)a zi a acestei competiții au 
rtisfăcut pe deplin prin nive-

VEȘTI »E LA CORESPONDENȚI
ACTIVITATE RODNICA

Printre asociațiile sportive 
runtașe din raionul Pașcani so 
.umără și asociația Unirea din 
omuna Valea Seacă. Majoritatea 
membrilor UCFS sînt angrenați 
h timpul liber „în diferite com
petiții sportive"; un număr de 

120 de tineri și tinere de la a- 
■eastă asociație sînt purtători 
i Insignei de polisportiv; eehi- 
ja feminină de handbal este 
ampioană raională, cea de fotbal 
e află în primele locuri ale 
lasamentului campionatului ra- 
onului, iar cicliștii sînt neîntre-

>ATRU ANTRENORI ROMÎNI 
LA MECIUL DE FOTBAL 

^SLOVACIA—PORTUGALIA
După cum se știe, mîine se 

dispută Ia Bratislava meciul 
pehoslovacia — Portugalia din 
pupa a IV-a a preliminariilor 
rampionatului mondial. Această 
aartidă va fi vizionată de an- 
renorii romîni Nicolae Roșcu- 
leț, Ilie Savu, Valentin Stă- 
nescu și Titus Ozon. Ei au ple
cat aseară cu trenul, fiind în
soțiți de președintele F. R. 
Fotbal, tov. Gheorghe Popescu.

BRIGADĂ DE ARBITRI ROMÎNI
LA MECIUL

AUSTRIA — R. 0. GERMANĂ
Mîine se dispută la Viena 

- meciul din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial 
(grupa a Vl-a) Austria — R. D. 
Germană. Jocul va fi condus 
de arbitrii romîni N. Mihăilescu 
(la centru), George N. Gher- 
flhe și Petre Solir.

Iul tehnic și spec
tacular al meciuri
lor. Cei prezenți au 
putut urmări toată 
gama de procedee 
tehnice de lupte 
greco-romane și li
bere, au aplaudat 
evoluția sportivilor 
romîni I. Cernea, 
Gh. Stoiciu, C. Tur
turea, M. Cristea, 
I. Baciu, I. Alio- 
nescu, P. Popescu 
(la greco-romane), 
Gh. Tăpălagă- M. 
Cristea, Al. Radu 
(la libere) ca și pe 
cea a lui R. Kasl 
(R.S.C.). 1. Topsa- 
kal (Turcia), O. 
Mosckidis (Grecia),
E. Pousilowna (Fin
landa), I. Gutman 
(R.P.U.), S. Calcev 
(R.P.B.) la greco- 
romane și I. Gun
gor (Turcia), C. 
Luschning (R.D G.), 
K. Rost (R.F’G.), 
medaliat cu „ar
gint" la Tokio, S. 
Bimbalov (R.P.B.) 
etc.

Concursul inter- 
la București, carenațional de

a început ieri în sala Floreasca. 
poate fi considerat ca o repetiție 
generală a campionatelor mon
diale, pentru ambele stiluri, care 
vor avea loc la începutul lunii 
iunie.

Iată, pe scurt, relatări asupra 
cîtorva meciuri din prima reu
niune.

cuți la toate competițiile care se 
organizează în raion.

Iată și cîțiva tineri coopera
tori susținători ai activității spor
tive din comuna Valea Seacă:
D. Ungureanu, P. Neamțu, I. 
Onofrei, V. Irimia și alții.

C. ENEA

AMENAJĂRI DE NOI 
TERENURI SIMPLE

Asociațiile sportive din orașul 
Victoria se preocupă de ame
najarea unor noi terenuri simple. 
Astfel, asociațiile sportive Chi
mia, Constructorul, Progresul, 
Victoria și Negoiul amenajează 
în preajma stadionului de fot
bal, un teren de handbal și unul 
de volei. In altă parte a orașu
lui se lucrează la un teren de 
fotbal pentru antrenamentul 
echipelor locale, o arenă de po
pice și un teren de volei.

B. STOICIU

Mîine, pe stadionul ,,23 \nijiist“, un cuplaj atractiv

Lotul A-S V Meiderich (ora 15,45)
• In deschidere Lotul B — Selecționata divizionară (ora 14)

Așadar, fruntașii fotbalului 
din țara noastră împărțiți în 
3 loturi : A, B și selecționata 
divizionară — vor evolua mîine 
pe gazonul de la „23 August”. 
11 dintre ei vor polariza aten
ția spectatorilor. Este vorba de 
componenții lotului reprezenta
tiv, care — cu o săptămînă 
înaintea meciului, oficial, cu 
Turcia își vor verifica poten
țialul de joc în compania puter
nicei formații din R.F. Germa
nă, S.V. Meiderich, pe a cărei

★

La categoria 52 kg, M. Boș- 
kov (R.F.S.I.) a terminat victo
rios prin tuș în fața lui N. Poli- 
doros (Grecia). Meciul a plăcut. 
La această categorie, „sorții" 
au hotărît să se întîlnească în 
primul tur doi romîni: Gh. Stoi
ciu și St. Ștefan. Mai tehnic și 
mai bine pregătit fizic, Stoiciu 
a cîștigat prin tuș. La cat. 57 kg 
deși n-a învins prin tuș, M. Cris- 
tca merită evidențiat pentru fru
moasa sa evoluție. El l-a învins 
la puncte pe M. Kukla (R.S.C.).

V. GODESCU 
M. TRANCÂ

(Continuare în pag. a 8-a)

Start în campionatul republican 
de atletism pe echipe

pe
In programul competițiilor in

terne ale atletismului nostru, a- 
nul acesta, pe primul loc se si
tuează campionatul republican 
pe echipe. Este și firesc să fie 
așa din moment ce la această 
competiție participă peste 1300 
de atleți cu cel puțin categoria 
a III-a de clasificare sportivă 
(din toate regiunile țării), cărora 
li se asigură posibilitatea par
ticipării la un mare număr de 
concursuri.

Campionatul republican pe e- 
chipe nu este totuși o competi
ție nouă pentru atletismul nos
tru. Cu ani în urmă a mai fost 
organizat un asemenea campio
nat, iar în 1962 și 1963 au fost 
angrenate în întrecere echipe re
prezentative de regiuni și de 
cluburi fruntașe. Noutatea pe 
care o prezintă ediția anului
1965 a acestui concurs constă 
în formula sa de desfășurare : 
două categorii valorice: Â și B. 
In categoria secundă există 
două grupe, a echipelor bucu- 
reștene și o alta, cu trei serii, a 
echipelor reprezentative de re
giuni. Cele mai bine clasate din 
aceste grupe vor promova în
1966 în prima categorie.

Etapa inaugurală a campio
natului pe echipe categoria A 
este programată sîmbătă și du
minică. Pe stadionul „23 Au
gust" se întîlnesc, astăzi de la 
ora 16 și mîine de la ora 10, 
echipele Dinamo—Știința—Bra
șov și Rapid—Metalul—Steaua. 
Cel de al treilea meci va avea 

multe RECORDURI, consecință 
a unei munci de cea mai bună 
CALITATE. Atleții și antre
norii trebuie să desfășoare o ac
tivitate rodnică, în perspectivă, 
plină de conținut. In același timp 
consiliile regionale ale UCFS, 
comisiile regionale de atletism, 
consiliile cluburilor și asocia
țiilor sportive trebuie să a- 
corde toată atenția pregătirii e- 
chipelor participante, deopo
trivă din punct de vedere teh
nic cît și organizatoric. Ne in- 

loc la Timișoara: Banat—Cri- tereseaza pe toți rezultate de 
șana_ CJltxj. valoare, dar pentru aceasta tre-

Așadar start! De la întrecerile buie ca bazele sportive care vor

carte de vizită stă scris, la loc 
de cinste, și rezultatul de 3—2, 
cu care a învins recent națio
nala Spaniei.

Pentru meciul de mîine an
trenorii Ilie Oană și Ștefan Co
vaci s-au oprit asupra următo
rului „11” : Haidu — Popa, 
Hălmăgeanu, C. Dan, Greavu — 
Ghergheli, N. Georgescu — 
Năsturescu, Dumitriu II, Ion Io
nescu, Codreanu. în cazul în 
care Dumitriu II se va mai re
simți de pe urma ușoarei con-

De cîfeva zile întrecerile Spar
tachiadei de vară a tineretului 
sînt la ordinea zilei. O dată cu 
inaugurarea activității sportive 
în aer liber au fost organizate 
primele concursuri pregătitoare, 
la nivelul asociațiilor sportive. 
Alte concursuri, cu caracter ofi
cial, se află pe agenda fiecărei 
asociații.

Ce măsuri s-au luat în capi
tala țării pentru asigurarea suc
cesului deplin al ediției din acest 
an a Spartachiadei de vară ? 
Pe această temă am avut o con
vorbire cu tovarășul PETRE 
CAPRA, președintele consiliului 
orășenesc UCFS București.

— Ne amintim că asocia
țiile sportive din Capitală au 
deținut ediții in șir întîietatea 
în ceea- ce privește buna orga
nizare a întrecerilor Sparta
chiadei de vară. Există pers
pectiva ca această performan
ță să fie reeditată ?

— Fără îndoială. Condițiile 
pe care le au majoritatea ase>- 
ciațiilor sportive bticureșterie ca 
si tradiția căpătată de-a lungul 
anilor in organizarea competi- 

care încep astăzi, care pentru 
cei mai mulți participant! coin
cid cu primul concurs al anu
lui în aer liber, așteptăm îna
inte de toate REZULTATE DE 
O VALOARE CÎT MAI RIDI
CATĂ la toate probele, cît mai 

Maestra emerită a sportului Lia Manoliu (Metalul)

tuzii căpătată în meciul de 
miercuri, locul lui va fi luat... 
din primul minut de Mateianu. 
Celelalte rezerve : M. Ionescu, 
Marcu, Solomon, Iancu și Crei- 
niceanu.

Despre S.V. Meiderich, echi
pă redutabilă în campionatul 
primei ligi a R.F. Germane, am 
scris în numărul trecut al zia
rului nostru. Oaspeții au sosit 
aseară în Capitală, pe calea

(Continuare in pag. a 5-a) 

(iilor de mase pledează pentru 
aceasta. în ce ne privește, am 
întreprins o serie de măsuri or
ganizatorice concrete.

— V-arn ruga să le enun
țați....

— Pregătirile pe plan organi
zatoric au început încă din luna 
trecută, o dată cu reacticizarea 
comisiilor sportive cuprinse in 
Spartachiada de cară, 
am trecut la instruirea 
lui actio din. cluburi și 
rile asociații sportive, 
drul acestei acțiuni de 
s-au dat îndrumări privind or
ganizarea unor centre pentru 
inițierea în sport a celor dornici 
să participe la întreceri, precum 
și a unor centre de pregătire a 
concurenților înscriși în compe
tiție. Astfel de centre vor func
ționa la nivelul fiecărui club. 
Este un lucru important, după 
mine, care se va reflecta și in 
-exaltatele ce se vor obține. Nu 
concurențe înscriși la intimplare, 
ci participanți inițiați temeinic, 
cu un minim de cunoștințe in

Paralel 
intre gu- 
din ma
in ca- 

instruire

(Continuare în pag. a 2-a) 

găzdui întrecerile să fie pregă
tite cu minuțiozitate, să fie do
tate cu toate materialele nece
sare, în fiecare localitate să se 
pregătească un corp de arbitri 
competent și obiectiv. Și o ches
tiune de prezentare care nu tre

buie neglijată: ar fi de dorit 
fiecare echipă să concureze 
echipament uniform.

Și acum o sinceră urare 
succes!

ca 
în

de

însemnări
Așezată pe malul Tîrnavei nu 

departe de Mediaș, Sighișoara 
este unul din orașele importante 
ale regiunii Brașov. Cetatea 
Sighișoara este amintită de do
cumente încă din anul 12S0 sub 
denumirea de „Castrum Sex", 
iar muzeul său păstrează valori 
de mare importanță istorică.

In anii puterii populare, Sighi
șoara a devenit un puternic cen
tru industrial. Combinatul de 
faianță și sticlă, ale cărui pro
duse sînt cunoscute și în străi
nătate, cît și fabricile „8 Martie", 
„Ceramica", „Tîrnava", „Nico
vala" sînt mîndria orașului.

Tinerilor de aici le place mun
ca și dansul, ei adoră teatrul și 
pictura, sînt foarte receptivi și 
mari amatori pentru tot ce e 
frumos. In „Perla Tîrnavei", cum 
denumește scriitoarea Lucia De
metrius acest oraș, sportul ocu
pă un loc de frunte printre ac
tivitățile social-culturale.

Sportul sighișorean are 
istoric, un trecut al său. Astfel, 
„Muzeul regional al sportului 
brașovean" adăpostește drapelul,

un

• „CUPA PRIMĂVERII- LA

CICLISM

In organizarea consiliului oră^ 
șenesc UCFS București se va des-j 
fășura duminică dimineața pe șo-* 
șeaua Giurgiului „Cupa primăve-» 
rii“ la ciclism. Startul la avansați 
se va da Ia ora 9.30, urmînd eaj 
rutierii să parcurgă ruta Bucth 
rești (km 11) — Giurgiu — Bucu-i 
rești, 100 km.

• O ECHIPĂ DE VOLEI DIN

R.P.R. PARTICIPA LA UN

TURNEU ÎN POLONIA

Ieri a părăsit Capitala selecțio-* 
nata feminină de volei a 
UCECOM. îndreptîndu-se spre 
Gdansk (R P. Polonă), unde, in 
zilele de 24 și 25 aprilie, va par
ticipa la un turneu internațional 
organizat de clubul sportiv Start 
din localitate. La întreceri vor 
jlua parte, în afară de echipa Start 
Gdansk și selecționata UCECOM, 
încă o formație poloneză și o e- 
chipă din R.S. Cehoslovacă.

• MÎINE: RUGBI, VOLEI Șl

HIPISM LA PARCUL SPOR-

TIV DINAMO

Amatorii de sport din Capitală, 
vor putea asista mîine, CU ACE ; 
LAȘI BILET DE INTRARE, la bo' 
gatul program sportiv organizai 
la Parcul sportiv Dinamo :

RUGBI, ora 9.30 : Dinamo —. 
Știința Cluj (campionatul «at. 
A).

HIPISM, ora 10 : concurs <SU 
participarea celor mai buni că
lăreți de la Steaua, Știința, Dina
mo și loturile R.P.R. de seniori și 
juniori, pe terenul din incinta 
velodromului.

VOLEI, ora a.39 : In sala Dinamo 
sînt programate următoarele par
tide : Flacăra roșie Buc. _  Corvi-
nul Deva (f), Metalul — Progre
sul (f). steaua — Știința Galați (ml 
și finala campionatului școlar al 
Capitalei între $c profesională 
„23 August" și Șc. medie „Gh. La
zar".

• COPII, VA PLACE FOTBALUL?

Clubul Rapid București organi
zează jocuri de selecție la fotbal 
pentru copiii născuți în anii «50,’ 
1951, 1952, 1953 și 1954. Jocurile vor 
avea loc la stadionul Ciulești In 
zilele de luni 26, miercuri 28, vi
neri 30 aprilie 1965 între orele 
8 30—12 și marți 27, joi 29 aprilie 
între orele 15.30 și 18.

Copiii vor avea la ei ehilot- 
sport și pantofi de tenis.

• COLOCVIUL INTERNAȚIO

NAL DE LA VICHY, ÎN PRO
BLEMELE JOCURILOR SPoS

TIVE

Săptămînă viitoare va avea loc 
in Franța, la Vichy, un colocviu 
în problemele jocurilor sportive. 
La colocviu, țara noastră va ii 
reprezentată de profesorii Tudor 
Vasile și Leon Teodorescu, care 
urmează a pleca în acest scop 
din București în cursul zilei de 
azi.

© • • • •

sighișorene
Asociației de tir înființată în 
1867, o bicicletă din lemn și 
numeroase patine din lemn, os 
și metal provenind din Sighi
șoara. Asociația de turism din 
acest oraș este una din cele mai 
vechi din țară, iar după unele 
documente, aici s-a constituit 
una din primele echipe de ho-' 
chei pe gheață de la noi.

In trecut însă, sportul nu era 
la îndemîna oricui.

Abia în zilele noastre, spor
tul a ajuns, și la Sighișoara, la 
îndemîna tuturor oamenilor mun
cii, a întregului tineret. O dove
dește numărul impresionant al 
parficipanților la etapa pe aso
ciație a primei ediții a Sparta
chiadei republicane, de anul 
trecut, (32145), ca și numărul 
mare de participanți la alte com
petiții sportive de mase și de 
performanță.

NICOLAE LEBU
activist al consiliului regional 

UCFS-Brașov

tfionliiiuarg in pag. a 8-ah



CĂLĂRIE VOLEI
„Cupa Dinam o “—o importantă competiție 

de pregătire și selecție
La numai o săptămînă 

de la competiția inaugurală 
a sezonului — „Cupa pri- 
măverii'î — călăreții frun
tași se reîntîlnesc pe par
cursurile de obstacole cu 
prilejul ^Cupei Dinamo “ 
care se va desfășura du
minică (de la ; ora 10) pe 
stadionul din șos. Ștefan 
cel Mare. întrecerile, care 
vor cunoaște o participare 
sporită față de primul 
concurs, reprezintă un 
foarte bun prilej de pre
gătire și de verificare a 
loturilor de juniori și se
niori. După cum se știe, 
între 9 și 11 mai va avea 
loc la Novisad (Iugoslavia) 
tradiționalul concurs inter- 
' național la care participă 
și sportivii romîni.

Iată de ce așteptăm ca 
mîine, în probele cuprinse 
în programul „Cupei Di
namo" să vedem parcursuri 
cît mai corect executate 
Firește, ne gîndim în pri
mul rînd la componenții 
lotului de juniori (Alunea- 
nu, Popa, Silea, Gabriela 
Ion eseu, Gh. Moișeanu, 
-Adrian Valentir) și seniori 
(V. Pinciu, Gh. Langa, V. 
Bărbuceanu, C. Vlad, O. 
Recer, A. Costea), dar și 
la ceilalți călăreți care vor 
'evolua în concursul de 
inline.

Ch. Langa (Steaua), evoluînd în concursul inaugural 
al acestui sezon

Foto : I. Mihăică

După etapa a III-a 
la „libere“

După consumarea celei de a III-a 
etape în campionatul diviziei A de 
lupte libere, Dinamo a trecut pe pri
mul Ioc în clasament, la egalitate de 
puncte cu Steagul roșu Brașov, dar 
cu un punctaVeraj superior. Forma
ția campioană, Steaua, deși nu a su
ferit nici o înfrîngere, datorită unei 
restante se situează pe locul 5.

în momentul de față clasamentul 
se prezintă în felul următor i
1. Dinamo Buc. 6501 69:27 16
2. Steagul r. Brașov 6501 60:26 16
3. C.S.O. Galați 6402 64:28 14
4. Progresul Buc. 6402 50:38 14
5. Steaua 4 4 0 0 47: 9 12
6. Rulmentul Brașov 6213 38:54 11
7. Mureșul Tg. Mureș 4301 41:17 10
8. Prahova Ploiești 6114 33:61 9
9. C.S.M. Cluj 4202 31:33 8

10. Vagonul Arad 6105 34:56 8
11. A.S.M.T. Lugoj 6105 16:70 8
12. Rapid Buc. 6 0 0 6 7:85 6

Programul jocurilor de mîine din category.

AU FOST LUATE TOATE MĂSURILE PENTRU CA ÎNTRECERILE 
SPARTACHIAOEI DE VARĂ SĂ ÎNREGISTREZE 

și In acest an un succes deplin

în campionatul diviziei B s-au în
registrat următoarele rezultate: C.S.M. 
Reșița — Viitorul București 10—6; 
Progresul Brăila — Stuful Tulcea 
16—0 (neprezentare); Lemnarul Odor- 
hei—Autosport Sf. Gheorghe 13—3; 
I.M.U. Medgidia — Electroputere 
Craiova 14—2; Unio Satu Mare — 
C.F.R. Timișoara 11—5.

în etapa de mîine a campionatelor 
republicane la categoria A se vor 
juca următoarele partide: SERIA I — 
Steaua—Știința Galați, Farul—Dinamo 
Buc., C.S.M.S. Iași—Progresul Buc., 
Petrolul—Minerul B. M., Știința Timi
șoara — Din^mo Bihor (masculin), 
Știința CI. — Farul; Metalul Bucu
rești — Progresul București; C.S.M. 
Cl. — Rapid (feminin); SERIA a II-a 
— Metalul Pitești—Semănătoarea Buc., 
Știința Bv.—C.S.M. Cl., Electroputere 
Cv. — Știința Petroșeni, înainte Tș. 
—Ind. sîrmei C. Turzii (masculin, an- 
tepenultima etapă), Fl. roșie Buc.-Cor- 
vinul Deva, Penicilina Iași—Progre
sul Tîrgoviște (feminin, ultima e- 
tapă).

Meciurile disputate în cursul săp- 
tămînii au luat sfîrșit cu victoriile 
echipelor favorite: Dinamo—Știința 
Buc. (F.I) 3—0 (5, 3, 4), C.P.B.—Ști
ința CI. (F.I) 3—0 (5, 6, 12), Petrolul— 
C.S.M.S. Iași (M.I.) 3—2 (12, 5, 8—15, 
14—16, 7). Iată cum arată acum cla
samentul seriei I Ia feminin:

1. Rapid București 17 16 1 50:14 33
2. Dinamo București 17 15 2 47:15 32
3. C. P. București 17 13 4 45:21 30
4. Farul Constanța 17 11 6 38:22 28
5. C.S.M. Sibiu 17 9 8 34:31 26
6. Știința Cluj 17 9 8 36:33 26
7. Metalul București 17 9 8 34:33 26
8. Voința Craiova 17 7 10 24:39 24
9. Știința București 18 4 14 22:44 22

10. Partizanul roșu Bv. 16 5 11 27:36 21
11. Progresul București 17 3 14 19:45 20
12. C.S.M. Cluj 17 1 16 7:50 18

MDT0CICLI5M

FINALELE PE CAPITALA ALE 
CAMPIONATELOR REPUBLICANI 

ȘCOLARE

Astăzi după-amiază de la ora 17 
mîine de la ora 12, sala Dinamo gă 
duiește meciurile care vor desemi 
echipele campioane școlare ale C 
pitalei. In finala care se dispută a 
(în deschidere Ia partida feminii 
din „C.C.E." Dinamo București—D- 
namo Berlin) se întîlnesc formații' 
ieminine ale Școlii medii nr. 17 „M, 
tei Basarab“ și Școlii medii nr. 1 
„Gheorghe Lazăr". în cea de mîin 
pentru titlul de campioană școlară 
Bucureștiului vor lupta echipele d 
băieți de la Școala profesională „2 
August” și de la Școala medie ni 
22 „Gheorghe Lazăr“.

(Urmare din pag. T)

rsportul pe care și l-au ales, cu O pre
gătire corespunzătoare — iată princi
piul după care ne-am călăuzit. 11 n ac
cent deosebit îl vom pune și pe exis
tența centrelor de învățare a înotului, 
.la bazinele S.S.E.2 de la Obor, ștran- 
'dtil Tineretului și bazinul Constructo
rul. Tot pe plan organizatoric, trebuie 
tsă arăt că am luat măsuri pentru re- 
■amenajarea terenurilor și a bazelor 
■sportive afectate întrecerilor. Aici aș 
vrea să precizez că în vederea între
cerilor Spartachiadei de vară, nici un 
club sau asociație sportivă nu va putea 
pretinde chirii pentru terenuri, organi
zarea acestor întreceri bucurindu-se de 
gratuitate. In fine, pentru a încheia 
acest capitol, aș vrea să amintesc că 
în organizarea întrecerilor, asociațiile 
sportive bucureștene vor conta pe spri
jinul unui activ tehnic larg de antre
nori. profesori de educație fizică și 
instructori sportivi. Cifra lor — aproape 
1600. Acești specialiști vor ajuta con
siliile asociațiilor sportive în organiza
rea întrecerilor și vor fi prezenți în 
zilele de concurs printre participant, 
pentru a le acorda asistența tehnică 
necesară.

— Ce ne puteți spune despre pro
gramul întrecerilor ?

• — Cu unele decalaje, survenite din 
motive obiective (timpul nefavorabil), 
acestea vor fi in concordanță cu regu
lamentul competiției. Astfel, întrecerile 
primei etape, care trebuiau să înceapă 
cu toate... motoarele la 15 aprilie, au 
întîr2iat cu o săptămînă. Ea va fi, fără 
îndoială, recuperată începînd cu prima 
decadă a lunii mai. In ce privește eta
pele următoare ele au fost fixate ast
fel : 16 iunie — 14 iulie: etapa pe gru
pe de asociații t 14 iulie — 4 august: 
etapa pe cluburi și 4 august — 15 au
gust : etapa pe oraș.

— Ce ramuri sportive vor avea 
cea mai mare pondere ?

— Noi preconizăm ca Spartachiada 
'de vară să reprezinte înainte ele toate 
un succes al atletismului și gimnas
ticii. Sîntem convinși că un număr 
mare de participant vom realiza și la 
orientarea turistică. Aș vrea să mai 
fac unele precizări... La fotbal, meciu
rile se vor juca in pantofi de tenis. 
Cu această măsură se va rezolva mai 
ușor problema echipamentului. La 
haltere organizatorii nu trebuie să 
se complice, căutînd haltere... o- 
limpice. Ele se pot confecționa, așa 
cum s-a mai făcut de altfel, cu mijloace 
locale. In materie de organizare a con
cursurilor de haltere, exper'ența aso
ciațiilor sportive Flacăra roșie și Meta
lul „23 August" ar putea constitui un 
bun punct de reper. La trîntă preconi
zăm ca întrecerile să aibă loc numai a- 
colo unde există condiții (saltele, pre
late etc.). Casele de cultură ale tineretu
lui, dotate de către consiliul orășenesc 
UCFS cu materiale speciale pentru a- 
cest sport, ar putea da și ele o mină 
de ajutor...

— Ce măsuri au fost luate pe li- 
u aia popularizării întrecerilor ?.

— "Nici acest aspect n-a fost negli
jat. Astfel, au fost confecționate un nu
măr de 5000 de afișe mari, cu pro
gramul Spartachiadei de vară, fluturași 
și lozinci cu chemări la întreceri. S-au 
dat îndrumări pentru folosirea stațiilor 
de amplificare din întreprinderi. Un 
sprijin prețios în popularizarea competi
ției ni-l dă și centrul de radioficare a 
Capitalei.

— Considerați că toate măsurile 
organizatorice și de popularizare a- 
mintite vor putea face ca numărul 
participanților să fie mai mare în 
comparație cu edițiile precedente ?

— Desigur. Noi ne-am propus să 
angrenăm în întreceri circa 75 la sută 
din numărul membrilor UCFS, adică 
peste 250009 de concurenți — persoane 
fizice și nu participanți-probe. Condi
țiile existente în asociații, experiența 
acumulată de-a lungul anilor, pricepe
rea și entuziasmul activiștilor sportivi, 
sprijinul specialiștilor ca și al orga
nizațiilor U.T.M. și sindicale, toate la 
un loc vor contribui la succesul deplin 
al competiției.

Interviu luat de TIBERIU STĂM A

Pe marginea Conferinței clubului Steaua

PE PRIMUL PLAN — CALITATEA
• „SCHIMBUL DE MÎINE" - O PROBLEMĂ • MAI MULTĂ VOINȚĂ, DAR SI TOT ATÎTA... 

ȘTIINȚĂ • ANTRENORUL-EDUCATOR, PRINCIPAL FACTOR AL VICTORIILOR

Aproape 500 de sportivi, antre
nori, tehnicieni și activiști ai clu
bului sportiv al armatei, „Steaua", au 
participat la conferința care a dez
bătut activitatea desfășurată în pe
rioada de la alegerile organelor clu
bului din noiembrie 1961 și pînă 
în martie 1965. Au fost prezenți, de a- 
semenea, general-colonel Ion Ioniță, 
adjunct al ministrului Forțelor Ar
mate, Aurel Duma, președintele Con
siliului general al UCFS, general- 
maior loan Dincă, secretar al Consi
liului Politic Superior al Forțelor 
Armate, generali și ofițeri superiori, 
activiști ai organizațiilor sportive din 
Capitală.

Printre participant, numeroase fi
guri cunoscute: dubla campioană 
olimpică Iolanda Balaș, campionii 
mondiali Nicoară și Ivanov, maeștrii 
emeriți ai sportului Olga Orban-Sza- 
bo, Alexandru Penciu, Olimpiu No- 
dea, maeștrii sportului Ion Voinescu, 
Alexandru Apolzan și alți sportivi 
din „vechea gardă* a CCA, precum 
și numeroși tineri; speranțele da 
mîine ale actualului club Steaua.

Conferința a fost deschisă de to
varășul general-maior loan Dincă, 
care dă cuvîntul tov. colonel Maximi
lian Pandelie, președintele clubului.

Darea de seamă prezentată de pre
ședintele clubului subliniază rolul 
deosebit al clubului Steaua în ansam

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE MOTOCROS
Pe traseul din orașul Pitești se va 

desfășura mîine dimineață, începînd 
de la ora 10, prima etapă a campio
natului republican de motocros și a 
„Cupei F.R.M.*. La startul probelor 
s-au înscris 30 de alergători (maeștri 
ai sportului și sportivi de cat. I și a
II- a) care își vor disputa titlurile de 
campioni republicani la clasele 250 
și 500 cmc, și 30 de alergători (cat. a
III- a și începători) care se vor în
trece pentru „Cupa F.R.M." la cla
sele 125 și 175 cmc.

Printre principalii competitori an
gajați în această luptă sînt : Gh. Ion, 
M. Dănescu, P. Paxino, Al. Șuier 
(Steaua); O. Puiu, O. Ștefani, I. Io- 
nescu (St. roșu Brașov); M. Pop, 
Tr. Macarie, V. Sabo (Dinamo) ,- 
Cr. Dovlț, E. Seiler, Șt. Iancovici, V. 
Savin (Metalul)-, C. Coman, M. Ter- 
mentu, FI. Davidescu (Poiana Cîm- 
pina); Al. Lăzărescu, St. Balog, P. 
Ciobănescu (Energ. Cîmpina),- Fl.

blul activității sportive de perfor
manță în țara noastră. Forța clubu
lui Steaua se poate vedea din faptul 
că un număr de 120 de sportivi sl 
13 antrenori au fost selecționați în 
loturile olimpice lărgite. In cele din 
urmă, Ia Tokio și Innsbruck au făcut 
deplasarea — pentru a reprezenta 
țara noastră — 50 de sportivi și 4 
antrenori de la Steaua. La Jocurile 
Olimpice de vară, strădaniile mem
brilor acestui club au adus mișcării 
noastre sportive 6 medalii (din c.elo 
12 realizate de sportivii romîni) și 
un număr de 42 de puncte din to
talul de 93,5 puncte, obținute la 

Tokio.
Munca susținută din cadrul clu

bului Steaua, precum și faptul că aici 
își desfășoară activitatea o bună 
parte dintre sportivii și antrenori’ 
noștri fruntași au făcut ca succesele 
să nu se lase așteptate. Numai Tu 
anul 1964, sportivii clubului au cu
cerit 65 de titluri individuale de cam
pioni republicani și 21 de titluri pe 
echipe. Totodată, darea de seamă a 
apreciat ca meritorie activitatea des
fășurată în cadrul secțiilor de atle
tism, rugbi, tir, lupte libere, hochei 
etc.

Aceste succese se datorează îmbu
nătățirii procesului de instruire, creș
terii nivelului profesional al antreno
rilor, care au izbutit în multe ca
zuri să aplice cu succes metode noi 

Ștefan, A. Popescu, E. Săndulescu 
(Loc. Ploiești); N. Ciolpan, N. Sandu 
(Rapid Pitești).

© SPORTURI

Crosul c
Duminică s-a desfășurat pe aleile 

parcului Herăstrău tradiționalul cros 
de primăvară al canotorilor bucu- 
reșteni. S-au prezentat la startul pro
belor 454 de sportivi (între care 90 
de fete). Iată rezultatele înregistrate:

CANOTAJ ACADEMIC. Seniori: 1. 
Eugen Petrache (Steaua). Senioare: 
1. Crista Clos (Știința). Juniori cat. I : 
1. Ion Radulescu (Dinamo). Junioare 
cat. I : 1. Jeana Popa (Metalul). Ju
niori cat. a II-a : 1. M. Ionescu (Știin
ța). Junioare cat. a II-a : 1. Ioana Tu- 
doran (Dinamo).

de pregătire precum și intensei 
munci de educație în rîndul sporti
vilor.

Trebuie să spunem însă că toate 
aceste realizări nu sînt de natură să 
mulțumească, dacă ele se rapor
tează la posibilitățile existente 
în cadrul acestui club și mai ales 
la sarcinile mari care stau în fața 
mișcării noastre sportive pe plan in
ternațional. Analizînd din acest punct 
de vedere activitatea desfășurată în 
ultima perioadă de timp de către 
sportivii și antrenorii din cadrul clu
bului Steaua, se poate trage conclu
zia că acest club nu a împlinit aș
teptările. în rîndurile celor care au 
rămas datori se află sportivi ale că
ror victorii cu ani în urmă deveni
seră tradiționale. Este vorba în pri
mul rînd de fotbaliști, voleibaliști, 
baschetbaliști, boxeri etc.

Discuțiile pe marginea dării de 
seamă au arătat însă că sportivii șt 
antrenorii clubului Steaua sînt con- 
slienti de răspunderea care le revine 
in viitor.

Antrenorul de atletism Nicolao 
Pătș a spus printre altele, că una 
din cele mai importante sarcini alo 
secției este aceea de a asigura de
pistarea elementelor talentate in rin- 
dul marii mase de militari. El a ară
tat în mod concret că În probele 
ne semitond și lond, o bună parte 
din marii sportivi ai lumii (Zatopek,

Blocajul echipei masculine Steam 
se numără printre cele mai bune dir 
categoria A. Iată-l în acțiune, res- 
pingînd un atac al echipei Progresul

Foto : I. Mihăică

anotorilor
CAIAC-CANOE. Seniori (68 de par 

ticipanți !): 1. Ștefan Pocora (Steaua) 
Senioare: 1. Valentina Serghe
(Steaua). Juniori cat. I: 1. Alexandre 
Stănică (S.S.E. nr. 2). Juniori cat. II 
(89 participant! I): 1; Dan Petresci 
(Clubul sportiv școlar). Junioare cat 
I: 1. Geta Niculescu (Clubul sportiv 
școlar). Junioare cat. II: 1. Mark 
Ciobotaru (S.S.E. nr. 2).

IAHTING: 1. M. Mihăilă (Știința) 
Concurenții au arătat o bună pre

gătire. Nu -s-au înregistrat, în toate 
probele, decît 12 abandonuri.

Kuț, Bikila Abebe, Mills, Schull etc. 
provin — nu întîmplător — din rin 
durile militarilor. De altfel, chiar at 
letlsmul nostru oferă în această di 
recție suficiente exemple, începînc 
cu grănicerul Dinu Cristea și înche 
Ind cu pleiada alergătorilor militar 
din ultimii ani, ceea ce demonstrează 
valabilitatea argumentului, lată dec 
un prim deziderat, care a fost sus 
ținut de mulți alți vorbitori, prin' 
tre care antrenorul de tir Mihai Toa 
der, ale cărui propuneri de împros 
pătare a secției sînt cum nu se poatt 
mai firești, ținînd seama de mare; 
masă a trăgătorilor militari.

Necesitatea îmbunătățirii munci 
pentru depistarea elementelor talen 
tale trebuie legată de intensificare; 
activității de instruire a juniorilor 
De altfel, cauzele insucceselor dir 
ultima vreme ale unor secții cura 
sînt baschetul, voleiul, gimnastica 
luptele clasice, boxul și mal ales fot
balul trebuie căutate tocmai în ne
glijarea elementului tînăr, în promo
varea lui cu întîrziere sau — dimpo
trivă — în mod pripit, ceea ce a de
terminat un dezechilibru tehnico-tac- 
tic și moral.

Una dintre cele mai importante 
probleme aduse în dezbatere a fost 
aceea a muncii de educație. „Tinerii 
tecent promovați au încă unele lip 
suri în această direcție — a spus an
trenorul Petre Cosmănescu — iar 
exemplul de dăruire al lui Blăgescu 
sau Penciu nu este urmat întot 
deauna*.

în cuvîntul său, antrenorul de fot
bal llie Savu s-a referit de asemenea 
la necesitatea întăririi educației, con- 
slderînd că insuccesele echipei de 
fotbal au la bază în primul rînd ca
rențele în această muncă. Unele ca
zuri de indisciplină, abaterile de la 
îndeplinirea cu strictețe a sarcinilor 
de pregătire, ritmul și intensitatea



BASCHET

apă interesantă în seria a II-a 
a campionatului feminin

1 campionatul republican feminin 
ia a II-a) sînt programate mîine di- 
eațâ câteva întâlniri de o importanță 
isivă pentru locurile fruntașe ale cla- 
entului. Ne referim în primul rînd 
meciul dintre Olimpia București și
F.,  echipe care luptă cu șanse egale 
tru calificarea în prima serie a cam- 
natului. In tur I.C.F. a învins cu 
-44. Un alt joc important se dis- 
ă la Oradea între formația locală 
șui și Voința Tg. Mureș. In tur a în- 
s Voința cu 59—41. Celelalte două 

“tide ale etapei a XlV-a sînt Spar-

A

însemnări
(Urmare din pag. 1)

'■Jtimai în cursul anului 1964, în Si- 
•șoara s-au organizat 302 excursii fi 
l „duminici sportive", la aceste ac- 

luînd parte peste 35 000 oameni 
muncii.
„Avem astăzi.— a ținut să ne in- 
•meze tov. Toader Meheș, prețedin- 
e consiliului raional VCFS — 3 072 
rtători ai Insignei de polisportiv, iar 
mpionatul asociației este organizat 

aproape toate asociațiile sportive 
n oraș, la cîte 3—5 ramuri de sport". 
Sportul de mase este armonios îm- 
stit cu activitatea de performanță, 
gjtișorenii vorbesc cu mîndrie despre 
hipele de handbal masculin fi femi
ri ale asociației Voința care activează 

prima divizie a țării, despre echi- 
'le de hochei pe gheață, despre echi-

Finalele celei de a III-a ediții
„Cuî?pi institutului de Construcții^
Catedra de educație fizică a Insti- 

itului de Construcții din București, 
1 colaborare cu Asociația studen- 
lor și comitetul U.T.M., organizea- 
1 finalele celei de a III-a ediții a 
Cupei institutului".
, Această tradițională întrecere va 
duce la start nu mai puțin de 500 
e studenti si studente. Finalele vor 
vea loc la atletism, baschet, totbal, 
landbal, rugbi, tenis, tir și volei.

întrecerile sint programate mîine 
ie stadionul Tineretului, începînd de 
a oră 9.

căzute la antrenamente duc, în mod 
iresc, la imposibilitatea de a se asi- 
jura un proces de instruire intens, 
ă nivelul cerințelor.

în cursul discuțiilor a ieșit la iveală 
;i necesitatea măririi volumului de 
•fort Ia antrenamente. îmbucurător 
rste faptul că „semnalul de alarmă* 
1 fost tras de un sportiv scrime- 
ul Ion Drîmbă. Poziția lui a fost a 
jrobată și de antrenorii care au Luat 
zuvîntul, atrăgînd adeziunea întregi' 
săli. în același sens a vorbit și maes- 
;ra emerită a sportului Iolanda Ba
laș, susținînd din bogata ei experien
ță, că deasupra talentului și a condi
țiilor de lucru se află întotdeauna 
cantitatea de muncă pe care sporti
vul înțelege să o închine performan
ței.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Aurel Duma, pre
ședintele Consiliului General UCFS, 
care, subliniind rolul preponderent al 
clubului Steaua în activitatea sporti
vă de performanță, a arătat că spor
tivii și tehnicienii acestui club au 
sarcini deosebite pe linia ridicării 
continue a măiestriei lor sportive și, 
implicit, a nivelului performantelor 
atinse. Discutînd pe larg despre im
portantele obiective puse în fata în
tregii mișcări sportive de Plenara 
Consiliului General UCFS din ianua
rie 1965 — care a apreciat ca ne
satisfăcătoare rezultatele obținute de 
reprezentanții țării noastre în marile 
Întreceri internaționale — vorbitorul 
a precizat că: „ceea ce se cere în 
primul rînd este ca întreaga activi
tate a secțiilor clubului Steaua să-și 
raporteze rezultatele Ia nivelul per
formanțelor mondiale*.

Această perspectivă impune în mod 
firesc o intensificare a muncii de 
pregătire, o înzecire a eforturilor la 
antrenamente, o dăruire totală fată 
de realizarea scopului propus, acela 

tac Salonta—S.S.E. Rm. Vîlcea și
A.S.A.  Cluj—Știința Timișoara.
, In etapa de mîine a echipelor mascu
line se desfășoară următoarele meciuri : 
Olimpia M. I.—Progresul, Siderurgistul 
Galați—I.C.F., Aurul Brad—Unfc» Satu 
Mare, A.S.A. Bacău—Voința Tg. Mureș 
și Petrolul Ploiești—Știința Craiova.

★
Colegiul central de arbitri ne-a anun

țat că jocurile turneului final al cam
pionatului republican feminin vor fi 
conduse de arbitrii C. Armășescu, E. 
Hoția, St. Roșu, M. Saltelechi, dr. Dan 
Chiriac, Gh. Dinescu și V. Chioreanu.

sighișorene
pa de fotbal Faianța din divizia C, 
despre echipele de volei, popice, de
spre alleții și gimnaștii lor.

Campionatul orășenesc se organizea
ză la 11 ramuri de sport. Numărul 
secțiilor pe ramură de sport din cadrul 
asociațiilor este de 119 (in medie 6 
secții de fiecare asociație), 69 din a- 
cestea fiind afiliate.

„Rezultatele obținute de sportivii 
noștri, spunea tov. Alexandru Popescu 
instructor ai consiliului raional VCFS, 
se datoresc entuziasmului cu care mun
cesc activiștii noștri obștești, printre 
care Ecaterina Tichi, Emil Mosora, 
Claudia Buiuc, Ștefan Bocor și alții, 
precum și bunei organizări a nume
roaselor campionate pentru copii și ju
niori".

La Sighișoara se lucrează în 
perspectivă.

La o recentă consfătuire a cadre
lor tehnice din oraș, analizîndu-se ac
tivitatea sportivă de performanță, po
sibilitățile ridicării valorii acesteia, s-a 
hotărît ca în următorii ani, întregul 
efort să fie îndreptat spre dezvoltarea 
atletismului, gimnasticii, handbalului 
și fotbalului. Celelalte ramuri cu tra
diție în oraș, hochei pe gheață, tenis 
de masă, volei, vor fi de asemenea 
dezvoltate în mod sistematic, continuu.

Condițiile existente (bază materială, 
cadre tehnice, elemente de perspec
tivă) ca și experiența căpătată de-a 
lungul anilor precum și pasiunea cu 
care se muncește ne îndreptățesc să 
credem că într-un viitor nu prea în
depărtat despre sportul sighișorean se 
va vorbi mai mult și mai frumos.

de a atinge culmile măiestriei spor
tive. Sarcini deosebite revin pe a- 
ceastă linie și noului Consiliu de con
ducere al clubului, care va trebui 
să-și îmbunătățească serios stilul și 
metodele de .muncă. In acest sens, 
tovarășul Aurel Duma a ridicat pro
blema selecționării unor elemente ti
nere, cu reale calități fizice din ma
rea masă a militarilor, care oferă po. 
sibilități deosebite în această direc
ție. „Obținerea marilor performanțe 
— a precizat vorbitorul — nu este 
posibilă fără o judicioasă muncă de 
selecție, care să aibă la bază meto
de riguros științifice." De asemenea 
s-a impus ca o necesitate majoră a 
viitoarei activități și creșterea preo
cupărilor față de munca cu tineretul 
și juniorii, din rîndurile cărora să 
se ridice cadre proprii valoroase, ata
șate culorilor clubului. O a'tă pro
blemă, de a cărei rezolvare va tre
bui să se ocupe cu toată atenția noul 
Consiliu al clubului este și aceea a 
exercitării unui control și a unei în
drumări permanente a activității care 
se desfășoară în secții. Faptul că în 
munca de instruire nu se folosesc 
încă cu încredere cele mai noi me
tode de antrenament și că exigența 
față de realizarea integrală a obiec 
tivelor ședințelor de antrenament 
este încă scăzută fși are explicația 
în aceea că nu s-a organizat un con
trol sistematic și permanent asupra 
muncii antrenorilor.

Arătînd în continuare o serie de 
alte probleme importante pentru miș
carea sportivă de performantă din 
tara noastră, tovarășul Aurel Duma 
a insistat în încheiere asupra fap 
lului că noul Consiliu de conducera 
al clubului trebuie să orienteze acti
vitatea în mod deosebit spre dezvol
tarea ramurilor de sport olimpice, 
ceea ce va contribui în mod cert la 
obținerea unor rezultate superioare

Echipa Școlii medii nr. 4 din Timișoara, cîștigătoarea concursului repu
blican al școlilor cu program special de educație fizică. Din rîndurile aces
tei formații s-au ridicat citeva elemente tinere și talentate cum sînt Măaău, 

Secheli, Arghir și Cașpari
Foto : P. Romoșan

Cu puțin timp în urmă, orașul Ti
mișoara a găzduit turneul republican 
de handbal al școlilor medii cu pro
gram special de educație fizică. A 
fost o competiție reușită, care a scos 
în relief numeroasele talente existente

Dinamo București învingătoare
Joi după amiază pe terenul din 

incinta stadionului Dinamo s-a dispu
tat meciul restanță dintre echipele 
Dinamo București și Dinamo Bacău, 
din cadrul seriei I a campionatului 
masculin. Meciul a avut la început 
o desfășurare echilibrată, rezultatul 
menținîndu-se pînă în min. 17 egal: 
4—4. Din acest moment însă, acțiu
nile handbaliștilor din București a>i 
început să aibă mai multă claritate 
și mai multă forță, ceea ce a făcut 
ca prima parte să se încheie cu sco
rul de 10—6 în favoarea lor. După 
pauză gazdele au pornit în iureș și 
au ajuns să conducă în min. 44 cu 
16—6! în continuare însă am asistat 
la o puternică revenire a oaspeților, 
care au redus pînă la sfîrșit din han
dicap. Scor final: 17—12 pentru Di
namo București. Exceptînd perioada 
de la începutul reprizei secunde, 
cînd au manifestat multă nesiguranță 
în apărare, dinamoviștii băcăoani au 
lăsat o bună impresie. Punctele an 
fost înscrise de Ivănescu (5), Moser 
(4), Popescu (3), Nica (3), Costache I, 
Costache II pentru Dinamo București 
și de Sauer (4), Moldovan (3), Mar
tini (2), Kapp, Gerhardt și Mengoni 
pentru Dinamo Bacău. A arbitrat co
red P. CIrligeanu.

în viitoarele ediții ale Jocurilor Olim
pice.

Apoi, a luat euvțîntul tovarășul ge
neral-colonel Ion Ioniță, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate. După ce 
a subliniat dezvoltarea deosebită a 
educației fizice Jșj sportului în anii 
regimului dembcrat-popular, conse
cință directă a sprijinului și îndru
mării permanente a partidului și 
guvernului, tovarășul general-colonel 
Ion Ioniță a vorbit despre succesele 
obținute de sportivii clubului Steaua. 
In continuare, vorbitorul a analizat 
pe larg activitatea desfășurată în ca
drul clubului Steaua, precizînd că 
rezultatele slabe în unele ramuri de 
sport ca voleiul, fotbalul, baschetul, 
ciclismul, îndreptățesc dezamăgirea pe 
care o încearcă în ultimul timp su
porterii clubului și, în general, iubi
torii de sport din țara noastră față 
de comportarea mediocră a unora 
dintre sportivii fruntași.

Printre cauzele principale ale aces
tei stări de lucruri se numără slaba 
preocupare a conducerii clubului și 
a secțiilor față de creșterea elemen
telor valoroase capabile să înlocu
iască pe sportivii mai în vîrstă, care 
și-au adus cu prisosință contribuția 
Ia întărirea prestigiului clubului 
Steaua. „Grija față de schimbul de 
mîine trebuie să călăuzească în per
manență activitatea noului consiliu 
al clubului* — a precizat tovarășul 
general-colonel Ion Ioniță.

O altă problemă ridicată a fost 
aceea a îmbunătățirii stilului și meto
delor de muncă ale consiliului clu
bului Steaua. în așa fel încît acesta 
să poată îndeplini integrai noile 
sarcini. Vorbitorul s-a referit apoi la 
necesitatea de a se pune capăt fluctua
țiilor cadrelor de antrenori și spor
tivi, fapt care a generat o lipsă de 
răspundere și de perspectivă în mun
că. în legătură cu aceasta, tovarășul

QHANDBAL*7
Un frumos succes al handbalului școlar

tn aceste școli. S-au impus forma
țiile S. M. 2 Brașov la băieți și 
S. M. 4 Timișoara la fete, ciștigăloa- 
rele competiției, dar alături de ele 
și celelalte echipe participante au 
arătat lucruri frumoase, grijă pentru 
selecție îndeosebi, pentru pregătire 
tehnică și concepție tactică.

Din rîndul celor aproape 100 de 
jucători participant: la turneu, antre
norul federal, prot. N. Nedef a re
ținut numele tinerilor Ivan și Covaci 
(Brașov), Pap (Tg. Mureș). Tereza 
Secheli, Geta Bratie. Monica Madău 
și Elisabeta Simo (Timișoara). Pe 
lingă aceste elemente deosebit de

•* «I

Programul jocurilor etapei de mîi
ne include un derbi devenit tradi
țional pentru handbalul nostru, cel 
dintre echipele feminine Stiinta și 
Rapid. încercarea de a prezenta un 
asemenea joc, cu prilejul căruia 
spectatorii vor putea vedea evoluînd 
o bună parte din tot ce are (sau tot 
ce a avut...) handbalul nostru femi
nin mai bun, este nefolositoare, de
oarece s-ar spune lucruri de mult 
cunoscute. Mai important ni se pare 
să subliniem faptul că aceste două 
formații fruntașe au rămas datoare 
pînă acum in meciurile disputate in 
retur, în ceea ce privește calitatea 
jocului prestat Sperăm ca acest derbi, 
care va avea loc azi pe terenul din 
Giulești, de Ia ora 16.45 să ne ofere 
prilejul de a scoate în evidență re

general-colonel Ion Ioniță a vorbit și 
despre lipsa de autoritate a unor 
antrenori, care tolerează abaterile 
tinerilor sportivi și care nu au au
toritate în fața lor. O vină în această 
direcție revine și conducerii clubului, 
care a lucrat uneori empiric, fără să 
asigure o temeinică îndrumare a sec
țiilor și a antrenorilor.

Referindu-se la importantele sarcini 
care stau în fata clubului Steaua, una 
din principalele unități ale sportului , 
nostru de performanță, vorbitorul a 
subliniat că „victoria nu se poate 
obține doar prin simpla manifestare 
a dorinței". Pentru aceasta e nevoie 
de o muncă dîrză, pe baza folosirii 
celor mai avansate metode științifice 
de pregătire. în acest sens un rol 
deosebit trebuie să-l aibă recent în
ființatul cabinet metodic al clubului 
Steaua, care poate deveni „statul ma
jor" al tuturor secțiilor, înarmîndu-le 
cu cele mai noi mijloace de „luptă 
sportivă*.

în încheiere, tovarășul general-co 
Ionel Ion Ioniță a subliniat necesita
tea îmbunătățirii muncii educației în 
rîndurile sportivilor, pentru întărirea 
sudurii sufletești și a atașamentului 
față de club, fără de care nu este po 
sibilă obținerea unor victorii pe mă
sura prestigiului clubului Steaua.

★
După terminarea dezbaterilor, Con 

ferința a ales noul Consiliu de con
ducere al clubului Steaua si a apro
bat planul de măsuri în vederea ac
tivității viitoare.

Ne exprimăm speranța că lucrările 
Conferinței vor constitui un nou im
bold în întreaga activitate a clubului 
Steaua, înmulțind succesele pe care 
masele de iubitori ai sportului Ie aș
teaptă de la această importantă ve
rigă a sportului nostru de perfor
manță. 

înzestrate pentru handbal «-au mar 
impus și altele, ca de pildă, Marcela' 
Oțelea și Lucreția Neagoe (Brașov),; 
I. Covăsințan (Timișoara), Rodica 
Cordoș (Tg. Mureș), Pane iu și Ga
briela Luca (Iași), toți, totodată și 
fruntași la carte...

O remarcă pentru formațiile ieșene, 
în sensibil progres față de edițiile 
precedente ale competiției.

Iată și rezultatele turneului. Fete —■ 
Timișoara: 5—3 (4—1) cu Brașov, 
9—3 (5—2) cu Tg. Mureș, 26—5 
(12—1) cu Iași; Tg. Mureș: 11—4 
(4—4) cu Iași, 6—9 (3—4) cu Brașov; 
Brașov : 27—3 (14—2) cu Iași Băieți 
— Brașov: 27—18 (13—8) cu Timi
șoara, 31—15 (16—9) cu Iași, 24—17» 
(14—3) cu Tg. Mureș; Tg. Mureș: 
30—14 (11—5) cu Iași, 19—17 (12—9) 
cu Timișoara ,- Timișoara : 34—10 
(16—5) cu Iași.

în urma acestor rezultate, clasa
mentele au căpătat următoarea în
fățișare :

FETE: 1. S. M. 4 Timișoara (an
trenor. prof. C. Popa); 2. S.M. 2 Bra
șov țprof D Popescu-Colrbași) ■ 
3. S. M. 2 Tg Mureș țprof. W. He/vig); 
4 S.M. 2 lași țprof. D. Constanți- 
nescu); BĂIEȚI: 1 S.M. 2 Brașov
țprof. L Covaci); 2. S.M. 2 Tg. Mureș 
țprol. W. Helvig); 3. S.M. 4 Timișoara 
țprof. C. Lache); 4. S.M. 2 lași țprof. 
P. Cercei).

Organizatorii au acordat premii e- 
chipelor campioane, precum și ele
vilor Petre Pap și Eugen Ivan, Lu»> 
creț ia Neagoe și Tereza Secheli pen-i 
tru cele mai multe goluri marcat*» 
de-a lungul turneului.

Turneul de handbal al școlilor me
dii cu program special de educația 
fizică de la Timișoara se înscrie prin-' 
tre cele mai reușite din istoria cotn-i 
petiției. Nădăjduim că și edițiile vi-< 
iloare ale acestei întreceri vor pri-' 
lejui aceleași constatări pozitive

prof. NICOLAE CRAINIC

Azi, in CdHijiuuîdl, jocul feminin

STIINTA-RAPID
virimentul petrecut la ambele echipe.

Si acum iată programul complet 
al etapei : MASCULIN, seria l : Voin
ța Sighișoara — Stiinta Timișoara; 
Știința Galați — Dinamo București; 
Dinamo Brașov — Dinamo Bacău; 
Știința Tg Mureș — Știința Petro- 
șeni; Steaua — Tractorul Brașov , 
seria a ll-a: Cauciucul Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Știința Cluj; Ști
ința București — Rapid București, 
Tehnometal Timișoara — Voința Si
biu ,- CSMS Iași—CSM Reșița ,- Recoltai 
Hălchiu — Rafinăria Teleajen ; FEMI-' 
NIN. seria I : Știința Cluj — Știința: 
Timișoara ; Știința București — Ra
pid București; S.S.E. Ploiești — Mu
reșul Tg. Mureș; C.S.M. Sibiu — Șcz 
medie nr. 4 Timișoara; Confecția' 
București — Tractorul Brașov ; seria1 
a II-a : Record Mediaș — Construc
torul Timișoara ; Favorit Oradea —«
Stiinta Galați : Progresul București — 
Voința Odorhei,- Rulmentul Brașov 
— Voința Sighișoara ; S.S.E. Petro- 
șeni — Electromagnetica.

• într-un joc restantă din cadrul 
primei serii a campionatului feminin. 
Mureșul Tg. Mures a învins Șc. media> 
nr. 4 Timișoara cu scorul de 9-5 (4-1),

sportivă
-- Consiliul Științific al UCFS. înr 
"colaborare cu Uniunea Societăților Ț 
--de Științe Medicale, organizează > 
"marți 27.IV, ora 19, în sala doi 
■ -festivități a Consiliului Generali
zai UCFS din str. Vasile Conta nr. T 
..16, etaj VIII, un simpozion cu pro-> 
"blemele de medicină sportivă dez-T 
Zbătute în cadrul seminarului inter- Ț 
'■național care a avut loc la Miin-Ț 
Zchen în luna martie a acestui an. 
-• Referatele vor fi prezentate de 
"tovarășii dr. Miron Georgescu, dr.
- -Ionel Stănescu și dr. Ion Drăgan, 
"care vor expune:
-- — probleme de explorări func-
' "ționale ale sportivilor ;
.. — probleme de fundamentare
•■biologică a antrenamentului spor- 
"tiv, corelația dintre sport și sănă- 
■■tate :
. ► — probleme de traumatologie
' ’și de cultură fizică medicală.
î Sînt invitați să participe medici 

' 'sportivi, antrenori, profesori de 
Zeducație fizică, tehnicieni, sportivi, 
"activiști ai mișcării de cultură 
"fizică și sport cf
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în preajma primelor concursuri
Primăvara..; tomnatică nu ne-a îm

piedicat să ne amintim că peste puțină 
,vreme înotătorii, jucătorii de polo și 
săritorii de la trambulină își vor înce
pe activitatea în aer liber. Pentru ca 
antrenamentele și competițiile să se 
desfășoare în condiții bune, este abso- 

! lut necesar ca bazele sportive care le 
,vor găzdui să fie pregătite din vreme, 
astfel ca atunci cînd timpul va per
mite bazinele să fie folosite din plin, 

lin acest scop, am făcut un scurt raid 
țla ștrandul Tineretului și la bazinul 
din parcul sportiv Dinamo care vor 
găzdui în vara acestui an principalele 
competiții ale natației.

ȘTRANDUL TINERETULUI, 
UN ȘANTIER

momentul de față, „Tineretului” 
un adevărat șantier pe care se

In 
ieste 
muncește cu rîvnă pentru ca lucrările 
să fie terminate cît mai grabnic. La 
vestiare și la bazine se execută lucră
rile de reparație a lemnăriei și zidăriei, 
după care se va face vopsirea și zugrăvi
rea lor. La bazinul de sărituri se execută 
izolarea și zidirea pereților interiori 
care anul trecut prezentau fisuri adînci. 
In plus, unul din cele două bazine 
mari va fi despărțit prin ziduri, reali- 
zîndu-se astfel trei bazine dintre care

yedere a bazinului Dinamo unde se vor disputa unele din cele mai impor
tante concursuri de natație ale sezonului 1965

Acțiuni ale clubului Dinam» pentru tinerii
fotbaliști, handbaliști și baschetbaliști
In scepul intensificării și îmbunătă

țirii procesului de selecție și de pro
movare a elementelor talentate, clubul 
sportiv Dinamo organizează în această 
lună o serie de acțiuni care vor com
pleta obișnuitele concursuri de selec
ție.

Astfel, începînd de la 25 aprilie, 
clubul Dinamo organizează un cam
pionat de fotbal al echipelor de străzi 
și de blocuri. Formațiile vor fi alcă
tuite din copii între 12—15 ani. 
Fină acum s-au înscris 20 de echipe 
și anume : C. A. Rosetti, Arad, 
Magistrala Nord-Sud, Bujorul alb, 
Paroșeni, 
Constantin, 
Pintilie, 
cărești, Ipătescu, Cîmpia Turzii, Fi
ii mon Sîrbu, Mîntuleasa, Caranda, 
Teiul Doamnei și Moșilor.

Cazărmii, Beiul 
de spirt, Ilie 
Cireșica, Vă-

Ipotești, 
Fabrica 

Zambilelor,

Azi, in aula B. C. U.

lin meci așteptat cu viu interes 
Qominia- Polonia

Aula Bibliotecii Centrale Universitare 
‘— o veche cunoștință a iubitorilor de 
șah din Capitală — primește astăzi ca 
oaspeți cîțiva reputați maeștri ai jocu
lui pe 64 de pătrate albe și negre. Se 
vor afla față-n față primele reprezenta
tive ale R.P. Romine și R.P. Polone 
într-un meci amical la 12 table (9 bă
ieți și 3 fete). Turul întrecerii se dis
pută azi după-amiază, iar returul mîine.

Șahiștii romîni și polonezi se întîlnesc 
din nou în capitala țării noastre. Ul
tima confruntare a reprezentativelor 
feminine a avut loc la București, în vara 
lui 1959, cînd ele și-au disputat 
tin meci-turneu, cîștigat de șahistele 
noastre cu scorul de 44—20. Echipele 
masculine ale celor două țări s-au în
fruntat ultima oară în cadrul turneului 
final al Olimpiadei de la Tel-Aviv, șa- 

două vor fi folosite pentru antrena
mente, iar unul pentru centrul de ini
țiere. Cît privește bazinul de 50 de 
metri, el a fost dat în folosință încă 
de la 15 aprilie. Aci se antrenează 
jucătorii de polo de la Rapid, Steaua 
și Progresul și, datorită faptului că 
instalația de încălzire funcționează 
excelent, pregătirile decurg în condiții 
bune. Celelalte bazine vor fi termi
nate treptat și, după cum ne-a declarat 
conducătorul bazei, tov. Florin Dră- 
ghici, în jurul datei de 1 iunie ștran
dul Tineretului va fi dat în întregime 
în folosința sportivilor.

LA DINAMO, PREGĂTIRILE SÎNT 
INTR-O FAZA AVANSATĂ

Și la cochetul bazin dinamovist, din 
parcul clubului de pe șos. Ștefan cel 
Mare, pregătirile sînt într-o fază a- 
vansată. Datorită interesului manifes
tat de conducerea clubului, lucrările 
de reamenajarea și pregătirea bazei în 
vederea sezonului competițional au în
ceput din vreme, astfel că în cel mai 
scurt timp membrii secției de înot și 
polo își vor putea muta activitatea... 
în aer liber.

în primul rînd a fost dublată capa
citatea de încălzire, astfel că apa va

in campionatul „secunzilo

Meciurile sînt eliminatorii și durează 
două reprize a cîte 20 de minute. Se 
vor acorda premii echipelor clasate pe 
primele trei locuri, celui mai bun și 
celui mai tînăr jucător.

Pentru tinerii handbaliști, joi a în
ceput un tumeu fulger dotat cu „Cupa 
primăverii"'. Participă formațiile Ra
pid și Tînărul dinamovist (echipe de 
juniori), Voința și Dinamo II (echipe 
de seniori). Partidele încep la ora 15 
pe terenul din parcul sportiv Dinamo.

In sfîrșit, baschetbaliștilor le este 
rezervată „Cupa Tînărul dinamovist' 
la care iau parte echipele Voința,
S.S.E. nr. 2, Progresul și Tînărul di
namovist. Jocurile au început joi și 
continuă în ziua de 27 aprilie pe te
renurile din parcul sportiv Dinamo.

hiștii romîni terminînd învingătoii cu 
21/,—l1/,.

Meciul care începe azi se anunță deo
sebit de interesant. O serie de maeștri 
internaționali evoluează în întrecerea 
masculină, ca și în cea feminină. Din 
echipa țării noastre nu vor lipsi FI. 
Gheorghiu, V. Ciocîltea, Th. Ghițescu,
B. Soos, C. Radovici și alți jucători 
fruntași, iar la cele trei mese ale forma
ției feminine figurează Alexandra Ni- 
colau, Elisabeta Polihroniade și Marga
reta Teodorescu. Ora tîrzie la care au 
sosit aseară oaspeții polonezi ne-a îm
piedicat să luăm formația lor exactă, 
dar din ea vor face parte reputații 
maeștri Doda Sliwa, Balcerowski, Tar- 
nowski, Schmidt, precum și maestrele 
internaționale Konarkowska și Litma- 
novicz. (RD. V.J. 

putea oferi în permanență (la cele 24 
de grade) condiții bune de înot. De 
asemenea, s-au adus îmbunătățiri sis
temului de vizionare (din peretele ba
zinului) a „lucrului sub apă“, fapt 
care ușurează simțitor activitatea an
trenorilor. în momentul de față se 
lucrează la toaletarea (repararea pa
vajului ce împrejmuiește bazinul și 
vopsirea băncilor) și împrejmuirea 
bazei. După toate probabilitățile, la 
27 aprilie vom putea asista la pri
mele antrenamente și jocuri de polo. 
De altfel, gazdele au în programul 
săptămînii viitoare și o competiție 
fulger de polo pe apă, dotată cu 
„Cupa Dinamo", rezervată echipelor 
bucureștene.

Pentru a înlesni însă sportivilor o 
activitate cît mai normală, conduce
rea clubului dinamovist va trebui să 
rezolve — și ar fi de dorit într-un timp 
cît mai scurt — o serie de probleme 
destul de importante. Este vorba de 
darea în funcțiune a aparatului de clo- 
rinare a apei, care continuă să fie 
nefolosit, precum și punerea la punct 
a sistemului de filtrare, care prezintă 
încă o serie de defecțiuni. Și în în
cheiere o sugestie : poate că în acest 
an conducerea clubului va reuși să 
asigure bazinului un sistem de ilu
minare pentru nocturne, dat fiind 
faptul că în timpul după-amiezii (mai 
ales vara), lumina puternică a soare
lui (din față) stînjenește nu numai 
pe spectatori, dar și desfășurarea jocu
rilor de polo în bazin.

întrecerea celor 12 echipe de rugbi continuă mîine cu o serie de 
partide importante pentru consolidarea unor poziții în clasamentul cate
goriei A. în București, cel mai echilibrat joc ni se pare cel dintre Gloria 
și C.S.M.S. lași, în care ambele formații vor căuta — desigur — să reedi
teze succesul din etapa trecută. Celelalte partide, care se vor desfășura în 
Capitală : Grivița Roșie — Farul Constanța și Dinamo — Știința Cluj, pot 
oferi, de asemenea, întreceri oarecum echilibrate, dar — după părerea 
noastră — echipele bucureștene nu pot scăpa victoria. Mult mai dificile 
sînt pronosticurile pe marginea partidelor programate în țară. Trei echipe 
din București: Constructorul — în primul rînd —, Steaua și Progresul 
susțin meciuri grele la Bîrlad, Petroșeni și, respectiv, Timișoara cu formații 
care au și ele o mare nevoie de... puncte.

în orice caz, sînt așteptate modificări în partea de mijloc a clasa
mentului unde 6 echipe s-au aliniat foarte apropiat cu cîte 8 și 7 puncte.

De vorbă cu antrenorul P. Cosmănescu
• București—Pirinci, prima întllnirc internaționala a sezonului

De data aceasta, discuția noastră 
cu antrenorul P. Cosmănescu nu are 
ca temă jocul echipei... Steaua ci pre-ț 
gătirile selecționatei Bucureștiului 
pentru partida cu 
ncilor.

Introducerea ni
că...

— V-am ruga

Bucureștiului 
reprezentativa Piri-

se pare inutilă. Așa

împărtășiți

cu colegul

de

să ne 
cîteva păreri și concluzii.

— Mă ocup împreună 
meu, antrenorul Titi Ionescu, de pre
gătirea echipei care va susține primul 
joc internațional din acest an. O sar
cină de răspundere a cărei importan
ță este sporită de faptul că adversarii 
noștri vor fi redutabilii rugbiști fran
cezi din regiunea Pirineilor, regiune 
în care activează aproape 70 de for
mații de certă valoare.

— Așadar, un meci greu...
— Fără îndoială. De altfel, poate 

fi un joc ușor cu o echipă franceză ? 
Și totuși, împreună cu jucătorii, dorim 
să inaugurăm sezonul rugbistic inter
național cu o comportare cît mai 
bună.

— Care sînt „candidații“ la un loc 
în echipa Bucureștiului ?

— în linii mari, lotul cuprinde nu
me bine cunoscute amatorilor 
rugbi : Rădulescu, Stoica, Baciu, Iones
cu, Preda, Șerban, Vasile Rusu, Radu 
Demian, Stănescu, Dragomirescu, Pen- 
ciu etc. în afara celor 27 de jucători 
care fac parte din lot, este urmărită 
cu atenție evoluția altor rugbiști, cum 
ar fi : Iordăchescu, Coravu și Mircea 
Rusu.

— în cadrul pregătirilor, selecțio
nata Bucureștiului a susținut și jocul 
cu Progresuî. Cum apreciați și cum 
explicați scorul foarte strîns (IX—9) 
cu care au cîștigat selecționatul!! ?

— într-adevăr, victoria minimă 
poate produce nedumerire. Am putea 
spune, de exemplu, că în meciul cu 
Progresul selecționata Bucureștiului 
n-a beneficiat de aportul jucătorilor 
Penciu, Zlătoianu, Tuțuianu etc. care, 
după cum se știe, au fost accidentați 
anterior. Dar, nu aceasta este singura 
și nici cea mai importantă dintre 
cauze.

— Remarcăm că această partidă de

PROGRAMUL COMPETIȚIONAL DIN CAPITAL
SÎMBATĂ

ATLETISM : Stadionul „23 August", 
de la ora 16 : etapa I a campiona
tului republican pe echipe.

ȘAH : Aula B.C.U. (Piața Republicii), 
de la ora 17 : Romînia — Polonia 
— meci internațional (turul I).

VOLEI : Sala Dinamo, de la ora 17 : 
Șc. medie nr. 17 — Șc. medie nr. 
22 (f) — finala campionatului școlar 
al orașului București ; Dinamo 
București — Dynamo Berlin (f) — 
meci în cadrul „C.C.E.".

LUPTE : Sala Floreasca, de la ora 
11 șl de la ora 17 : Turneu inter
național de lupte libere și clasice.

HANDBAL : Teren Tineretului, de 
la ora 16.15 : știința — Rapid (m) ; 
Știința — Rapid (f).

BOX : Arena Voința (calea Moșilor 
263), de la ora 16.30 : Olimpia + 
Constructorul — Rapid + Grivița 
Roșie — meci în cadrul campiona
tului pe echipe al Capitalei.

BASCHET ; Sala Giulești, de la ora 
19 : Olimpia M.I. — Progresul (m).

DUMINICA

HANDBAL : Teren Progresul, de la 
ora 11 : Progresul — Voința Odor- 
hei (f) : Teren Steaua, de la ora 16 : 
Confecția — Tractorul Brașov (f) 
și Steaua — Tractorul Brașov (m).

CICLISM : Șoseaua Giurgiului (km 11), 
de la ora 9.30 : Start în „Cupa pri
măverii".

CĂLĂRIE : Stadionul Dinamo, de la 
ora 10 : „Cupa Dinamo".

RUGBI : Terenul Gloria, de la ora 
11 : Gloria — C.S.M.S. Iași ; Tere
nul Parcul Copilului, de la ora 10,30; 
Grivița Roșie — Farul Constanța ; 
Terenul Dinamo, de la ora 9.30 : 
Dinamo — Știința Cluj.

BOX : Terenul de volei al Uzinei 
Vulcan, de la ora 10 : Progresul + 
S.P.C. — Dinamo + Steaua — meci 
în cadrul campionatului pe echipe 
al Capitalei.

LUPTE : Sala Floreasca, de la ora 
10 : Turneu internațional la lupte 
libere și clasice.

ȘAH : Aula B.C.U., de la ora 17 : 
Romînia — Polonia — turul II.

verificare nu a mulțumit integral con
ducerea tehnică a lotului...

— Este adevărat! Jucătorii au ma
nifestat, în general, o bună pregătire 
fizică și au etalat cunoștințele tehnice 
pe care le cunoaștem. în schimb, lotul 
a dovedit o totală lipsă de omogeni
tate, jucătorii manifestînd o prefe
rință excesivă pentru jocul individual, 
fiecare în parte căutînd mai mult să 
arate „ce poate" decît să contribuie 
la pregătirea și desfășurarea unor 
acțiuni colective.

— Ce partide va mai susține lotul 
bucureștean în cadrul pregătirilor ?

— Un joc foarte important : 
miercuri, pe stadionul Dinamo, cu 
echipa Constructorul. Cu acest prilej 
vom restrînge lotul la 22 de jucători 
și atunci se va contura mai clar „XV”- 
le pe care-1 vom prezenta în partida 
cu selecționata Pirineilor.

— d. g. —

Selecționata București —Progresul
Selecționata de rugbi a orașului 

București, care — după cum se știe — 
se pregătește pentru meciul cu repre
zentativa Pirineilor, a susținut 
miercuri după-amiază un meci de ve
rificare în compania formației Pro
gresul. Scor final: 11—9 (5—3) pen
tru selecționată. Realizatori: Dăscă- 
lescu — încercare transformată de 
Mateescu, Mateescu — lovitură de

PREGĂTIRILE JUNIORILOR... i
In cadrul pregătirilor pentru parti

da pe care o vor susține la 16 mai 
cu selecționata de juniori a Pirineilor, 
tinerii rugbiști bucureșteni au întîlnit 
joi intr-un meci de verificare forma
ția Arhitectura din campionatul de 
calificare. Juniorii au obținut vicloria 
la scor, dar nu acesta a fost obiecti
vul jocului, astfel incit nimeni nu a

VOLEI : Sala Dinamo, de la ora 8.J 
FI. roșie — Corvlnul Deva (f) ; M 
talul — Progresul Buc. (f) ; Stea 
Știința Galați (m).

ATLETISM : Stadionul „23 August 
de la ora 10 : Campionatul republ 
can pe echipe, etapa I.

FOTBAL : Stadionul „23 August", c 
la ora 14 : Lotul R.P.R. (B) — Si 
lecționata cat. A ; Lotul R.P.R. (A 
— Meiderich S.V. ; Stadionul Pol 
tehnica, de la ora 9.15 : Știința Bu 
Progresul (jun.) ; Știința Buc. 4 
Poiana Cîmpina (cat. B) ; Stadion: 
Giulești, de la ora 10.30 : Tehn< 
metal — Portul Constanța (cat. C) 
Teren Veseliei, de la ora 11 ; Dină 
mo Victoria —■ Metrom Brașo 
(cat. C) ; Stadionul Dinamo, de î 
ora 11.15 : Dinamo Victoria — Dina 
mo Buc. (jun.) ; Teren Veseliei di 
la ora 9,15 : Flacăra roșie — Pori’ 
tul Constanța (jun.) ; Teren Steaur 
de la ora 10.30 : Steaua — Metale 
Buc. (jun.) ; Teren C.P.B., de 1! 
ora 11: C.S.S. Buc. — Rapid A? 
zii (jun.).

BASCHET : Sala Giulești, de la or. 
9 : Olimpia — I.C.F. (f) ; finalei 
campionatului școlar al. orașulil 
București.

NATAȚIE : Bazinul Floreasca, de li 
ora 10 și de la ora 17 ; „Cupi 
1 Mai" — concurs rezervat copiiloț 
pînă la vîrsta de 14 ani.

Partidele programate în cadrul 
pei de duminică a campionatului 
publican de calificare s-au înch 
cu următoarele rezultate : Rapid 
I.C.F. 9—6 ; Olimpia — Constru 
21—0; Vulcan — Politehnica (f 
Aeronautica — Arhitectura 3- 
Proiectantul — Grivița Roșie II 6-
1.5. E. — Dinamo II 3—12 ; I.P.G.Gt 
Steaua II 0—24 ; S.N. Oltenița
C.S.S.  II 3—6 ; Politehnica Iași 
A.S. Tecuci 0—0; Metalul Reșița 
Metalul Tr. Severin 13—0; Elect 
putere Craiova — Minerul Lup 
3—3 ; Ideal Cernavodă—Chimia Bi 
la 9—0 ; Cimentul Medgidia — C 
structorul Ploiești 3—3 ; Metalul 1 
zău — U.S-A.S. Năvodari 6—6 ; 1 
tnolul Pitești — Precizia Săcele 0-,

Iată și rezultatele juniorilor : G 
ria — Constructorul 0—48 ; Griv 
Roșie — Vulcan 6—0 ; Dinamo
5.5. E. I 14—0 ; Progresul — Ra] 
14—0.

• în cele două campionate s 
programate, azi și mîine, următoar< 
partide: SÎMBĂTĂ: Dinamo II 
Proiectantul (stadionul Dinamo, ,. 
16,30) — în campionatul de califica) 
Rapid — Steaua (stadionul Giulești 
ora 17,30) și Vulcan—Constructs 
(teren Vulcan, ora 16,30) ■— camp: 
natul de juniori. DUMINICĂ: Po 
tehnica—Construcții (teren Polite 
nica, ora 16,30); Steaua II—ISE (st 
dionul Steaua, ora 10,00) și Grivî 
Roșie II—Colorantul (teren Parcul Q 
pilului, ora 9,00) — campionatul < 
calificare; SSE I—Grivița Roșie (t! 
ren Parcul Copilului, ora 12) — ; 
campionatul republican de juniori.

pedeapsă și AI. Ionescu — încercar 
respectiv Alexandrescu — două Iov 
turi de pedeapsă și Iacob — „dro| 
gol'.

A fost un meci util, cu faze d 
bun nivel tehnic, cu șarje de ambel 
părți. Progresul s-a dovedit a fi u 
bun partener pentru selecționată, ci 
reia i-a pus, deseori, în față mult 
probleme, (t. st.).

mai ținut socoteala punctelor. Ii 
schimb, a fost atent urmărită evoluții 
fiecăruia dintre tinerii selecționabili. 
Concluzii mai consistente ne vor pri 
lejui viitoarele partide de verilicare 
la care vor participa și juniorii CIu-.' 
bului sportiv școlar care sînt selec
ționați în echipa Bucureștiului.



T B A L
Meciuri amicale internaționale Ne vizitează din nou Bonsucceso-Brazilia.

IND. SÎRMII C. TURZH—SPARTAK 
TRNAVA 3—4 (1—3)

Meciul a stîmit un inteTes deosebit, 
dovadă cei 5 000 de spectatori prezenți. 
Ei au aplaudat un joc frumos, ambele 
echipe arătîndu-se în bună dispoziție, 
practicînd un fotbal de calitate și în
cheind cu șuturi puternice acțiunile rea
lizate.

Echipa gazdă începe bine și Mure-

Latul A—S. V. Meiderich
(Urmare din pag. 1)

aerului, și vor efectua în cursul dimi
neții de azi un ușor antrenament de 
relaxare și de... acomodare cu gazonul 
de la stadionul „23 August". Iată for
mația probabilă : Staude — Heide
mann, Sabath — Nolden, Danzberg, 
Miiller — Bela II, Krămer, Schmidt, 
Van Haaren, Versteeg.

★
în deschidere vor evolua re

prezentativa B a R.P. Romine și o se
lecționată divizionară. Această parti
dă constituie o utilă verificare pentru 
amîndouă echipele, care, la sfîrșitul 
săptămînii viitoare vor susține jocuri 
peste hotare : echipa B a R.P. Romîne 
vaLjafa la Istanbul cu Turcia B, iar 
selecționata divizionară va efectua un 
turneu de două meciuri în Italia. Pri
mul joc : la Foggia, sîmbătă 1 mai. 
Iată loturile din care își vor alcătui 
echipele : REPREZENTATIVA B : 
Andrei. Constantinescu (portari), Lu- 
pescu, Petescu, D. Nicolae, Grăjdeanu, 
Deleanu (fundași), Jamaischi, Oct. Po
pescu, Năftănăilă (mijlocași), Badea, 
Sasu, Frățilă, Adam, Nunweiller VI,

Unele aspecte negative 
din cuplajul de miercuri
Unui din aspectele care i-au supărat 

pe spectatorii cuplajului din Capitală, 
desfășurat în etapa a XX-a, a fost și 
„năvala", în anumite momente de între
rupere ale meciurilor, a unor persoane 
care nu aveau ce căuta pe terenul de 
joc. Ne referim la momentele cînd unii 
jucători erau mai mult sau mai puțin 
accidentați și cînd o serie de persoane 
de pe margine apăreau — ca din se
nin — pențru a da, chipurile, fâjutor 
fotbaliștilor. In realitate, el dădeau in
dicații cum să joace, ofereau borviz sau 
pur și simplu căutau să tergiverseze re
luarea jocului.

Instrucțiunile federației noastre, era și 
cele ale F.I.F.A. precizează cine are 
dreptul să intre în incinta terenului. Iar 
pentru cazurile de accidentare, organi
zatorii meciurilor sînt datori să pună la 
dispoziție o targă cu brancardieri pe 
care jucătorul accidentat să fie trans
portat imediat în afara cîmpulul de joc, 
unde să primească, dacă e nevoie, în
grijirile cuvenite. Trebuie să se pună 
capăt cu toată hotărîrea „bîlciului“ care 
se produce uneori pe stadioane cînd, în 
jurul unui jucător accidentat (sau care 
simulenză accidentul în scopul tragerii 
de timp), se adună tot felul de persoane 
de la antrenori șl medici, oameni de 
ordine pînă la... fotografi.

Și pentru că a venit vorba de antre
nori, credem că este cazul să semnalăm 
un lucru foarte important și anume ace
la al ținutei- în cere ei conduc echipa. 
Oare nu. est4 mai normal ca ei să intre 
pe stadion imbrăcați în trening (obligație 
care la alte sporturi există !) ?

Și unei părți a publicului spectator 
trebuie să-1 atragem atenția asupra com
portării pe stadion. Sînt de neadmis 
fluierăturile de intimidare atunci cînd 
o echipă are balonul sau chiar posibi
litatea de a crea faze de gol, în care 
jucătorilor le este necesară concentrarea 
șl atenția. Dacă le cerem jucătorilor să 
se manifeste în mod sportiv, să-și pre- 
țuiască partenerul de întrecere, tot așa 
șl publicul este dator să-i respecte pe 
cei 22 de jucători care evoluează pe te- 

șan II (min. 2) și Borbil (min. 10) ra
tează ocazii bune. Spartak pune apoi 
stăpînire pe joc și înscrie de trei ori. 
In repriza secundă Ind. Sîrmii atacă in
sistent și egalează. Mulțumiți de rezul
tat fotbaliștii echipei locale slăbesc rit
mul dînd posibilitate oaspeților să în
scrie golul victorios în min. 89.

Au marcat : Raab (min. 26 din 11 m), 
Chețan (min. 67), Mureșan I (min. 84) 
pentru Ind. Sîrmii, Brumowski (min. 16,

Walenciak (Meiderich) nu mai are de... învins decit pe portarul Jâcker. Și-l 
va învinge... Fază din meciul Meiderich — Eintracht Braunschweig, disputat 

în cadrul primei ligi a R. F, Germane

Szabo (înaintași). SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ : Datcn, Mîndru (por
tari), M. Georgescu, Motroc, Nunweil
ler III, Ștefan, Ivan (fundași), P. Emil, 
Jenei, Dinu, Koszka (mijlocași), Raksi, 
Constantin, Ene II, Țîrcovnicu, Haidu 
(înaintași).

G. N.

ren, indiferent de simpatiile de club.
Și acum să ne referim la cîteva lu

cruri privind însăși calitatea meciurilor 
pe care le-am văzut pe stadionul „23 
August".

în primul rînd, despre eficacitate. 
Statistica ne arată că in meciul pro
gresul—Dinamo au fost înregistrate 34 
de șuturi la ambele porți, din care 16 
pe poartă!) în meciul Rapid—Steaua nu
mai 6 (!) mingi au mers pe spațiul porții. 
Oare jucătorii noștri cred că se marchea
ză numai intrînd cu balonul în poartă? 
Nu-și amintesc de șutul lui Ruiz de la 
Real Madrid care — pe stadionul „23 
August" — a înscris de la peste 30 de 
metri? Dar cum le putem cere jucă
torilor noștri să marcheze în astfel de 
condiții, cînd fotbaliștii noștri, cu nume 
consacrate, ratează chiar și din lovitură 
de pedeapsă de la 11 metri! în etapa de 
miercuri s-au ratat 3 asemenea lovituri 
(Frățilă, Vigh și Ivăncescu). Antrenorii 
trebuie să ia serioase măsuri pentru per
fecționarea tehnicii fotbaliștilor, mai ales 
în ce privește, șutul la poartă, din orice 
poziție, din situații grele, capitol la care 
— etapă de etapă — echipele noastre se 
dovedesc atit de deficitare. Numărul mic 
de goluri, abundența scorurilor de 0—0 
șl 1—o, trebuie să ne dea de gîndlt...

Lucrurile se prezintă supărător și în 
privința cursivității jocului. Nu este ad
mis ca intr-un cuplaj la care participă 
primele 3 clasate și o formație cu bune 
performanțe în acest sezon (Progresul), 
să înregistrăm peste 80 de faulturi și 
peste 100 de mingi trimise în afara li
niilor de tușe. Ce înseamnă acest lu
cru? Pe de o parte o tehnică slabă (pase 
imprecise, slab control al balonului), iar 
pe de alta tendințe vădite spre joc dis
tructiv, spre menținerea unui rezultat 
cît de cît favorabil.

Perioada de întrerupere a campiona
tului, faptul că o serie de echipe străine 
ne vor vizita țara, trebuiesc folosite din 
plin, pentru îmbunătățirea continuă a 
jocului, a tehnicii individuale a jucăto
rilor șl a jocului de ansamblu al echi
pelor. (V.R.) 

25 și 89) și Kravarik (min. 44) pentru 
Spartak.

P. Țone-ooresp.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—SPARTAK 

PLZEN 0—3 (0—1)
Echipa studențească s-a comportat 

foarte slab și a pierdut. Oaspeții au rea
lizat un joc de bună factură tehnică. 
Golurile lor au fost înscrise de Siry 
(min. 43 și 60) și Kosik (min. 81).

Ion Ciocșan-coiesp.

Despre selecție, talent
Intre arbitrii prezenți la turneul 

U.E.F.A., portughezul Guerra se bucu
ra de o deosebită reputație. Ne-a con
vins, de altfel, maniera în care a 
condus și jocul nostru cu Ungaria. 
Aproape că nu-i simți prezența pe te
ren. Se strecoară printre jucători „în 
vîrful picioarelor", e prezent oriunde 
„se întîmplă ceva". II place jocul cursiv, 
nu-i place „teatrul" pe teren, acceptă 
lupta atletică și nu acceptă nici cel 
mai mic gest care contravine regu
lilor jocului.

La cei aproape 50 de ani ai săi a 
acumulat o bogată experiență — mar
tor îi este păru! cărunt — și asta 
mi-a sugerat ideea unui micro-interviu 
pentru pagina noastră de fotbal.

— Care sînt criteriile de alcă
tuire a unei echipe reprezentative 
de fotbal în țara dv. ?

— Echipa națională se alcătuiește 
la noi pe scheletul celei mai bune for
mații de club la ora respectivă. In 
prezent, de pildă, pe cel al lui Benfica 
Lisabona, care dă — după cum știți, 
desigur — nouă oameni. Deci, prin
cipiul de bază este să intre în națio
nală cît mai mulți oameni dintr-o echi
pă. Asta înseamnă omogenitate, ceea 
ce este hotărîtor pentru soarta echipei. 
Sînt rarisime cazurile cînd reprezenta
tive alcătuite din oameni de la moi 
multe formații au constituit o ECHI
PA. Se știe doar că fiecare formație 
de club are un stil propriu de joc, 
potrivit calităților jucătorilor, în pri
mul rînd. Oamenii se cunosc, se „simt" 
unul pe altul și aceasta pentru că de 
obicei se pregătesc și joacă împreună. 
O echipă neomogenă este — dacă vreți 
— ca o orchestră lormată din cîntăreți 
diferiți, crescuți la scoli diferite, cu 
maeștri și dirijori diferiți. Și dacă 
orchestra cîntă totuși după o partitură 
exact întocmită, în fotbal asemenea 
partituri nu există.

Un bogat program internațional
In perioada de întrerupere a cam

pionatului categoriei A, cauzată de 
pregătirile pentru meciul cu Turcia, 
echipelor noastre li s-a asigurat un 
program internațional adecvat, care 
să .umple* acest gol. Astfel, în clipa 
de față »e află în țară echipele ceho
slovace SPARTAK TRNAVA și 
SPARTAK PLZEN. Amîndouă și-au 
început joi turneul de trei jocuri în 
Romînia. Alte echipe sînt așteptate să 
sosească. Printre acestea, formația 
vest-germană MEIDERICH S.V. care 
va întîlni duminică lotul nostru re
prezentativ și va mai juca marți 27 
aprilie la Craiova, cu Știința.

în curînd ne va vizita o cunoștință 
mai veche: echipa braziliană BON
SUCCESO, care a întreprins și anul 
trecut un turneu în țara noastră. Bra
zilienii au evoluat pînă acum în Afri
ca de Nord unde au învins cu 4—0 
Algeria și cu 4—1 Tunisia și se află 
în clipa de față în Cehoslovacia. Ei 
vor evolua la 28 aprilie la Iași unde 
vor întîlni pe C.S.M.S., la 30 aprilie 
la Cluj cu Știința și își vor încheia 
turneul la 2 mai la Arad, avînd ca 
adversar pe U.T.A.

DYNAMO BERLIN va juca pe 
stadioanele din Pitești (28 aprilie, cu

5 minute cu arbitrul portughez Guerra

— Care este după părerea dv. 
raportul dintre talent și muncă în 
fotbal ?

— Aici sini mai multe probleme, 
întîi, în fotbal — ca și în alte sporturi 
— fără talent nu se poate. In al doilea 
rînd, talentul singur nu face două 
parale dacă nu este însoțit de o mun
că asiduă, de zile și ani. Antrenorul, 
cu participarea conștientă a jucătoru
lui, trebuie să șlefuiască talentul, tăind 
și îndepărtînd cu migală și pricepere 
tot ce nu e bun, tot ce prisosește. Ca 
să mă înțelegeți mai bine, imagina- 
ți-vă un diamant de nu știu cîte carate, 
căruia dacă nu i se taie neregulari- 
tățile, dacă nu i se șlefuiesc bine fațe
tele nu poate fi decît o piatră oarecare. 
Așadar, prin muncă se poate pune în 
valoare talentul. Spuneam mai înainte 
că jucătorul trebuie să participe el în
suși la aceasta. Ei bine, un sportiv 
care pe motiv că e talentat nu respectă 
indicațiile antrenorului e sortit inevi
tabil pieirii. Muncă multă, modestie, 
pasiune pentru fotbal și un REGIM 
DE VIAȚĂ ADECVAT — iată după 
părerea mea condițiuni sine qua non.

— Ce înțelegeți prin regim de 
viață adecvat ?

— Gimnastică zilnică, antrenament 
după plan (și în plus dacă mai tre
buie ), cel puțin opt ore de somn și... apă 
minerală, băutură excelentă pentru 
sportivi. De ce spun asta 1 Pentru că 
vinul, NUMAI o jumătate de păhărel 
la o masă este un bun stimulent, dă 
poftă de mîncare. Tot ce trece peste 
această măsură slăbește mușchii și 
gîndirea. Iar sportioul care obișnuiește 
să bea este un oarecare și nu un spor
tiv. Dar mă tem că vă răpesc timpul 
cu banalități...

— Pentru sportivii tineri aces
tea sînt lucruri foarte importante. 
Și chiar pentru cei mai puțin 

Dinamo), Brașov (1 mai, 'cu Steagul 
roșu) și Baia Mare (5 mai, Cu Mine
rul).

Un alt joc internațional este pro
gramat pentru 28 aprilie la Ploiești/ 
unde formația locală Petrolul va avea: 
ca adversar REPREZENTATIVA SE
CUNDĂ A R.P. BULGARIA, aflată 
în pregătire pentru un meci cu Turcia" 
(B), programat la Istanbul Ia 9 mai.- 
Paralel cu pregătirile efectuate -în. 
vederea meciurilor cu Turcia (2 mai) 
de reprezentativele noastre A și B, se 
mai află în pregătire o selecționată 
a categoriei A. Ea va evolua în Italia, 
la începutul lunii mai. De pregătirile 
acestei echipe se ocupă antrenorii. 
Valentin Stănescu și Dumitru Nicolae 
— Nicușor. în vederile lor se află ju
cătorii : Datcu, Mîndru, M. Georges
cu (Steaua), Motroc, Nunweiller III, 
Ștefan, Ivan, Petru Emil, Jenei, Kosz
ka, Dinu, Raksi, Constantin, Țîrcov— 
nicu, Ene II și Haidu (Dinamo Bucu
rești). Primul meci se va desfășura 
la Foggia la 1 mai.

In sfîrșit, să amintim meciul pe 
care Farul Constanța îl va susține la 
28 aprilie la Plovdiv, cu echipa locală 
SPARTAK, în cadrul „Cupei Balca
nice”.

și muncă
tineri. Apropo, ce credeți că tre
buie să stea la baza pregătirii 
copiilor și juniorilor fotbaliști î,

— După mine, la această vîrstă cel 
mai important și mai folositor lucru 
este JOCUL CU MINGEA, cît are copi
lul plăcerea. Aceasta creează deprinderi 
care cu greu se pot învăța mai tîrziu. 
Fără o tehnică individuală bună, fără 
un simț al mingii bine format, nu se 
poate vorbi de tactică, sistem de joc 
etc. Un alt element de bază este asis
tența medico-sportivă calificată. Medi
cul trebuie să fie prezent și omnipre
zent, să-l supravegheze îndeaproape 
pe copil și cînd a obosit să-l oprească 
de la joacă. Iată de ce în cadrul fede
rației portugheze funcționează un de
partament medical. De altfel, medicul 
este necesar și seniorilor.

— Se spune că Eusebio nu «e 
prea înțelege cu colegii săi țde 
linie de la Benfica. Așa este?

— Eusebio muncește mult și la an
trenamente și pe terenul de foc. In 
plus este și foarte talentat. La club 
mai are, ce-i drept, discuții pe proble
me de joc cu colegii de echipă, dar la 
reprezentativă nu. Acolo toată lumea 
muncește pentru echipă, fără deosebire.

Am mulțumit d-lui Guerra și ne-am 
promis să ne mai vedem. ,

Interviu consemnat de
MIRCEA COSTEA

De la F. R. Fotbal
F. R. Fotbal a stabilit ca meciurile 

de categoriile B și C care se dispută 
în provincie să înceapă la ora 17.

— Se propune și amenajarea unui — Ați greșit, vă rog: terenul de 
post de arbitru pentru aprecierea lumi- rugbi e alături! 
nărilor.

In sfîrșit, s-a găsit vinovatul. — Tăticule, veniți repede, s-a mar- Portarul Atenție fotografi, păziți-vă
cat un gol I aparatele, se trage unsprezece metri.

— Lasă glumele, Puiule, că nu te 
crede nimeni.



ATLETISM
DE LA START LA SOSIRE

' • La sfîrșitul săptămînii trecute a avut 
îoc în București etapa de zonă a campio
natelor universitare. Cele mai frumoase 
comportări le-au avut: Ecaterina Poto- 
roacă (I.C.F.) 5,92 m la lungime și 11,6 
sec. pe 80 mg, iosif Naghi (I.C.F.) 49,30 
m la disc (2 kg), Ecaterina Cheșu 12,2 
sec. pe 100 m și 26,2 pe 200 m, Dan Vlă- 
descu (I.C.F.) 14,90 m la triplu salt. Re- 

^zultate sub posibilități au înregistrat : 
Al. Spi-idon (I.C.F.) 1,90 m la înălțime, 

IA. Savin (I.S.E.) 4,02 m la prăjină, S. 
’Cătăneanu (I.C.F.) și W. Socol (I.C.F.) 
62,32 și, respectiv, 61,50 m la suliță.

Alți cîștigători : 400 m: B. Albrecht 
.{I.C.F.) 50,4; 800 m: A. Micu (I.S.E.) 2:00,7; 
uungime: D. Bădini (I.C.F.) 6.99; 400 mg:
1. Fulger (Univ.) 58,1; FETE: greutate: 
A. Gurâu (I.M.F.) 14,47; înălțime: S. Ne- 
cula (I. Ped.) 1,45.

Primul loc, în clasamentul general, a 
/fost ocupat de I.C.F. cu 531,5 p. apoi : 
Xnst. Pedagogic 392,5 p, Universitate 
«376 p, I.S.E. 269,5 p. Politehnica 195,5 p, 
Construcții 106 p. (H. Stetter-coresp.).

• Pe stadionul din parcul sportiv 
Babeș-Bolyai au avut loc campionatele 
universitare la care au participat un 
mare număr de studenți clujeni. Cîteva 
rezultate: 100 m: A. Beșuan 13,0, 200 m: 
Beșuai. 27,0, 400 m: Ec. Iuhas 62,6, lun
gime: Beșuan 5,11, greutate: E. Petrescu 
11,00; BĂIEȚI: 100 m: V. Rusu 11,4, lun
gime: Z. Opra 6.51, înălțime: L. Tuka 
1,85, suliță: St. Naghi 61,19 rec. regional 
juniori. (P. Naghi-coresp.).
• Concursul republican de primăvară, 

în care juniorii noștri au luat un start 
promițător în actualul sezon competițio- 
nal, a avut următoarele clasamente fi
nale: Juniori II: 1. S.S.E. I Buc. 35 p,
2. C.S.S. Buc. 20 p, 3. S.S.E. II Buc. 19 p, 
4. S.S.E. Brașov 17 p, 5. S.S.E Craiova 
14 p, 6 Dinamo Buc. și Viitorul Buc. 13 p; 
Junioare II: 1. C.S.M. Cluj 34,5 p, 2. S.S.E. 
n Buc. 19 p, 3. S.S.E. Brașov 18 p, 4. 
Steaua li p, 5. S.S.E. I și Șc. Sp. UCFS 
Roman a0 p: Clasamentul general: 1. 
S.S.E. I 45 p. 2. C.S.M. Cluj 39,5 p. 3.

S.S.E. n 38 p, 4. S.S.E. Brașov 35 p, 5. 
C.S.S. Buc. 21 p, 6. Șc. Sp. UCFS Roman 
15 p; Juniori I: 1. S.S.E. II 39,5 p, 2. Di
namo Buc. 38 p, 3. Banatul Timiș, și Vi
itorul Buc. 36 p, 5. C.S.S. Buc. 35 p, 6. 
Metalul Buc. 34 p; Junioare I: 1. Viitorul 
34,5 p, 2. S.S.E. II 33 p, 3. Progresul Buc. 
28 p, 4. S.S.E. Oradea, C.S.S. Buc. și 
Știința Cluj 20 p; Clasamentul general : 
1. S.S.E. II 72,5 p, 2. Viitorul Buc. 70 p, 
3. C.S.». Buc. 55 p, 4. Banatul Timiș. 
47 p, 5. Progresul Buc. 43 p, 6. Știința 
Cluj 40,5 p.
• ORADEA. Concurs local desfășurat 

pe o vreme nefavorabilă : 100 m : A. 
Deac, ciocan : Gh. Szasz 54,35, L. Karțiș 
50,20 ; FEMEI : înălțime : C. Toma 1,52. 
(Gh. ZArincz — coresp.).

• BRAȘOV. întreceri de verificare 
pentru campionatul pe echipe. FEMEI : 
disc : M. Gunesch 36,72 ; 80 mg : A. Vi- 
talios 12.6 ; lungime : E. Schal 5.08 : 
BĂRBAȚI : 110 mg : H. Cernescu 15.4 ; 
lungime : V. Ersenie 6.58 : ciocan (6 kg) : 
Șt. Sisco viei 55 84 (la concursul anterior 
obținuse 56,09) ; 80 m : A. Greavu 10,4. 
(C. Gruia — coreso. regional).
• TIMIȘOARA Etapa regională a „Cu. 

pei Banatului". Vreme nefavorabilă. FE. 
MEI : 100 m : Cr. Mesaroș 12,3 ; 400 m : 
F Negru 63.8 ; lungime : A. Mihăilescu 
5,18 ; BĂIEȚI : 100 m : E. Wolf (Reșița)

11,2 ; înălțime : A. Rațiu (Arad) 1,88 ; 
greutate : L. Hegeduș (Reșița) 13,42 ; su. 
liță : D. Clipicioiu (Reșița) 54,66. Etapa 
pe centru a campionatelor universitare : 
100 m : E. Tobias 11,1, S. Kemecsei 11,2 ; 
800 m : M. Bota 2:02,5 ; 400 mg : Ad. 
Schneider 57.5 : triplu : Fr. Bauer 14,18 ; 
disc : M. Plev 45,06 ; suliță : G. Pikulschi 
52,50 ; (Em. Grozescu — coresp.).

a CUGIR. Concurs local de verificare. 
60 m : P. Mânu 7,5 ; 300 m : R. Mihai 
(1948) 41,6 ; disc (1,5 kg) : Gh. Dăian 
43.78. (E. Schneider — coresp.).
• PLOIEȘTI. La concursul „Cupa pri

măverii* au participat atleți din raioa
nele Buzău, Cîmpina și orașul Ploiești. 
Au fost înregistrate două recorduri re
gionale de juniori la greutate F — S. 
Voinea 9,88 m și la 4 x 100 m B — echipa 
Ploieștiului 47.8. (M. Bedrosian — co
respondent).

A SIBIU. Fosta campioană a țării, 
Edith Treybai, desfășoară o activitate 
susținută pe lin a descoperirii de ele
mente talentate pentru atletism. împreu
nă cu alți profesori de ed. fizică de la 
școlile de 9 ani nr. 13 și 17 au fost ini
țiate o serie de concursuri ca „ziua 
sprintului", „ziua săriturilor și aruncări
lor*. Aceste concursuri au fost bine pri
mite de elevii sibieni. ( 1. lonescu — co
respondent).

Programul campionatului republican

Meciuri de mare atracție în turneul final 
de selecție

Luni, marți și joi sala Floreasca va 
găzdui întrecerile celor mai bunipu- 
giliști din țară, angajați în lupta pen
tru selecționarea în echipa care va 
participa la campionatele europene.

Valoarea participanților, cît și sco
pul final al acestei întreceri constituie 
o garanție a nivelului spectacular al 
acestor reuniuni.

„Muștele", datorită indisponibilității 
de moment a lui Ciucă, își vor dis
puta întîietatea în trei (C. Pop, C.

Citiți revista

„SPORT** Ir.«
• Fotocronica evenimentelor spor

tive interne și internaționale.
BASCHET
• Campionat și... campionate.

• Aplauze pentru Știința Timișoara.
POLC
• Echipa Dinamo înaintea unei noi 

ediții a campionatului republican.
FOTBAL
• Portret Motroc • Conducătorul

de joc • Hălmăgeanu despre Milan, 
Amarildo și Altafini • BINDEA — 
„REACTORUL'1 RIPENSIEI (I> •
Triumviratul din Istanbul : „G.B.F.“.

RUGBI
• Farul nu va fi doar turist în „A*

• Știința Petroșeni un XV simpatic, 
dar fragil.

CICLISM
• „Cursa Păcii* din nou în centrul 

atenției.
MAGAZIN SPORTIV

Etapa I — 2 mai: Crișul Oradea — 
I. G. Arad; L L. Timișoara — Di
namo București; Mureșul Tg. Mu
reș — Rapid București; Steaua Bucu
rești — C.S M. Cluj; Voința Cluj — 
Știința Cluj,

Etapa a ll-a — 9 mai: Dinamo 
București — Voința Cluj; Mureșul 
Tq. Mureș — Crișul Oradea, I. C. 
Arad — Steaua București ; I. L. Ti
mișoara — Rapid București•, C.S.M. 
Cluj — Voința Cluj.

Etapa a Ill-a — 16 mai: I. C. Arad 
— Voința Cluj ; Crișul Oradea — 
X. L. Timișoara; Rapid București — 
Dinamo București; Steaua Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș; Știința 
Cluj — C.S.M. Cluj.

Etapa a IV -a — 23 mai: Rapid 
București — Știința Cluj; Mureșul 
Tg. Mureș — Voința Cluj; Dinamo 
București — Crișul Oradea; I. C. 
Arad — C.S M. Cluj ; I. L. Timișoa
ra — Steaua București.

Etapa a V -a — 30 mai: Știința 
Cluj — Mureșul Tg. Mureș; Voința 
Cluj — Rapid București; Steaua

București — Crișul Oradea ; Dinamo 
București — C.S.M Cluj; I. L. Timi
șoara — I. C. Arad.

Etapa a VI-a — 6 iunie: Voința 
Cluj — Dinamo București; Crișul 
Oradea — Știința Cluj; I. O. Arad
— Mureșul Tg Mureș; C.S.M. 
Cluj — 1 L. Timișoara; Rapid Bucu
rești — Steaua București.

Etapa a Vil-a — 13 iunie: Steaua 
București — Știința Cluj ; Voința 
Cluj — Crișul Oradea ; I. G. Arad — 
Dinamo București ; Mureșul Tg. Mu
reș — I. L. Timișoara; C.S.M. Cluj
— Rapid București.

Etapa a VIII-a — 20 iunie: Știința 
Cluj — I. L. Timișoara; Steaua Bucu
rești — Voința Cluj; Crișul Oradea
— C.S.M. Cluj; Rapid București — 
I. G. Arad; Mureșul Tg. Mureș — Di
namo București.

Etapa a IX-a — 27 iunie: Steaua 
București — Dinamo Bucureși; Voin
ța Gluj — I. L. Timișoara; Știința 
Cluj — I. G. Arad ; Mureșul Tg Mu
reș — C.S.M. Cluj; Crișul Oradea — 
Rapid București.

V. Antcniu (stingă) și R. Șerban 
Foto: V. Bageac

nr. 4/1965 al revistei

Pronosport 1x2 Pronosport
Duminică se desfășoară concursul 

Pronosport nr. 17 (etapa din 25 apri
lie 1965). Programul concursului este 
următorul :

I. Selec. Div. A—Meiderich (RFG) 
II. R. S. Cehoslovacă—Portugalia

III. Austria—R. D. Germană
IV. Metalul Tîrg.—Metalul Buc.
V. Unirea R. V.—Tractorul

VI. C.S.M. Reșița—Min. Lupeni
VII. Clujeana—Ind. sîrmei

VIII. Gaz metan—A.S.A. Tg. Mureș
IX. Milan—Juventus
X. Sampdoria—Intemazionale

XI. Mărit ova—Catania
XII. Foggia—Bologna
Programul acestui concurs este deo

sebit de interesant deoarece cuprinde, 
în afară de meciurile noastre, trei me
ciuri internaționale (din care două din 
preliminariile campionatului mondial) 

își patru meciuri din campionatul italian.
Duminică seara vor fi cunoscute și 

rezultatele celor cinci meciuri din 
campionatul italian incluse în progra
mul concursului intermediar Prono
sport din 21 aprilie: Atalanta—Genoa, 
Fiorentina—Lanerossi, Roma—Messina, 
Torino—Lazio și Varese—Cagliari.

vor avea loc după cum urmează : 
miercuri 28 aprilie (Pronoexpres) la 
Zimnicea, vineri 30 aprilie (Loto) la 
Giurgiu (tragere specială).

★
Miercuri 21 aprilie a.c. pe stadio

nul „23 August" din Capitală a avut 
loc plata premiului de 94.917 lei, câș
tigat la Pronosport (la concursul din 
11 aprilie) de către participantul Buțu 
Tudor din București.

Laborantul Buțu Tudor de la Insti
tutul de cercetări Medico-farmaceu- 
tice a practicat pînă nu de mult sportul 
(fotbalul și canotajul). El este un parti
cipant permanent la sistemele Loto- 
Pronosport. Amintim că pînă la pre
miul de 94.917 lei, el a mai avut șapte 
premii în valoare totală de cca 50 000 
lei.

♦

i+
♦

20 AUTOTURISME LA TRAGEREA 
SPECIALĂ LOTO DIN 30 APRILIE

Joi seara se închide vînzarea la tra
gerea specială Loto din 30 aprilie a.c., 
care este organizată după aceeași for
mulă ca tragerea Mărțișorului la care 
au fost câștigate 20 de autoturisme.

La tragerea specială Loto din 30 
aprilie se atribuie 20 de autoturisme, 
din care 10 pentru două numere. Auto
turismele care se atribuie sînt urmă
toarele : categoria A : 1 „Fiat 1100 F", 
I „Fiat 1100 D“, 1 „Wartburg-Stan- 

i'dard" cu radio, 3 „Wartburg-Standard", 
ț'l „Fiat 600", 3 „Trabant Combi". La 
[extragerile de două numere se acordă: 
ra „Fiat 1100 F“, 1 „Fiat 1100 D“, 2 
. „Wartburg-Standard", 1 „Fiat 600“ și 
5 „Trabant Combi".
i In afara acestor premii se mai atri- 
'■fcuie : excursii cu autocarul în R. P. 
[Ungară și R. S. Cehoslovacă, televi
zoare, frigidere, aparate de radio ș.a.

Tragerile din săptămîna următoare

Premiul de 94.917 lei a fost obținut 
pe un buletin combinat (colectiv) de 
16 lei, în timp ce se afla în concediu 
de odihnă la Borsec. O dovadă în 
plus că perseverența este cheia suc
cesului.

LOTO

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4647

La tragerea Loto din 23 aprilie 1965 au 
fost extrase din urna următoarele nu
mere : 3 74 50 19 62 87 86 12 88 68.

Premii suplimentare : 26 18 41.
Fond de premii : 923.401 lei din care 

87.570 report Supliment I.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

30 aprilie 1965 la Giurgiu.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

Gruiescu, S. Costescu), urmînd ca în
vingătorul să-l întîlnească pe Ciucă în- 
tr-o reuniune viitoare.

Pasionante vor fi disputele „cocoși
lor". N. Giju, revelația ultimelor reu
niuni, va întîlni boxeri puternici ca 
N. Putu, P. Covaliov și D. Răgălie. 
La categoria pană vor fi prezenți pa
tru tineri, de o valoare apropiată : 
C. Stanef, N. Deicu, A. Simion și C. 
Buzuliuc. Judecind după ultimele, re
zultate, prima șansă o are Stanef. V. 
Antoniu, credem că se va impune în 
fața „semiușorilor" Fl. Pătrașcu, P. 
Vanea și N. Moldovan și își va cîștiga 
dreptul de a participa la întrecerea 
celor mai buni boxeri amatori din Eu
ropa.

Disputele la categoria ușoară, dato
rită indisponibilității lui Mihalic și 
Dinu, vor avea loc ulterior. La „semi- 
mijlocie" vor evolua 1. Covaci, T. Mi- 
trea, 1. Marin și A. Majai. Meciuri 
echilibrate la categoria mijlocie mică. 
Participanți : C. Niculescu, V. Mirza, 
V. Badea și V. Dobre. La „mijlocie" 
se vor întrece I. Olteanu, M. Nicolau, 
H. Leov și M. Mariuțan. I. Manea, 
se pare, are o sarcină ușoară în fața 
„semigreilor" V. Trandafir, Șt. Cofan 
și I. Ivan, datorită faptului că aceștia 
au arătat în ultima vreme o formă 
slabă. La „grea" va fi interesant^ de 
urmărit disputa V. Mariuțan—M. 
Gheorghioni. Vor mai evolua Th, Ba- 
sarab și N. Motoc.

A apărut

SPORT și TEHNICĂ
cu un sumar bogat și variat din care 
spicuim următoarele :

Aviație și cosmonautică. Avioanele 
I.A.R. AViația fără aerodrom. Con
strictorul și pilotul I. Șilimon. Din 
cosmonavă în spațiul cosmic. „Gemini 
3“ pe orbită. Varietăți aviatice și cos
monautice.

Motociclism și automobilism. în vi
zită la motocicliștii brașoveni. Cam
pionatul mondial de automobilism. 
Noi motociclete de curse. Sfatul spe
cialistului. Accidente și șosele auto
mate. Schimbarea uleiului și cau
ciucurilor.

Radioamatorism „Oscar 3”, Telsta- 
rul radioamatorilor. Receptoare pen
tru ..Vînătoare de vulpi". Punte R. C. 
portabilă. Comutator miniatură. Di
plome. Informații Dx.

Turism, alpinism. Itinerar turistic 
(Vișeul de Sus, — Vatra Dornei, — 
Bacău). De la Prometeu la 
ecartabil. Alpiniștî celebri 
Terray). Cronică himalaiană. 
torul turistului sportiv.

pitonul 
(Lionel 
în aju- t

î* '
t

DE LA I. E. B. S.

• Pentru cuplajul de fotbal SEL. 
B — SEL. DIVIZ. și SEU DIV. A — 
MEIDERICH (R.F.G.) de mîine de pe 
stadionul „23 August*, biletele se gă
sesc de vînzare la casele obișnuite î 
str. Ion Vidu, Pronosport cal. Victo
riei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 Martie, 
stadioanele „23 August*, Republicii, 
Dinamo și Giulești.

• Casele din str. Ipn Vidu și Pro
nosport vînd și bilete pentru con
cursul internațional de lupte de azi 
și mîine și pentru „Turneul celor 4' 
la box, din 26, 27 și 29 aprilie, care 
se desfășoară în sala EJoreasca.

• La cele trei gale de box sînt 
valabile următoarele legitimații elibe
rate de UCFS/C.G.: roșii și maro 
în piele, gri în dermatin ale maeștri
lor sportului la box, ale antrenorilor 
emeriți și maeștrilor emeriți ai spor
tului, verzi în dermatin, însoțite de 
delegații, în limita locurilor rezervate 
fiecărui ziar, la masa presei,

• Luni 26 aprilie șe pun în vînza
re la casele obișnuite biletele pentru 
întîlnirea internațională de fotbal 
R. P. ROM1NĂ — TURCIA.

mus m!
I... ......11111111*

Centura elastică din fibre melana ajută la menținerea sănătății, 
protejînd _ mijlocul contra consecințelor neplăcute ale intemperiilor, 
oboselii și eforturilor, precum și în afecțiuni reumatice.

Construcția centurii permite o mulare perfectă pe corp, nedefor- 
mînd silueta.

Prețul, între 51 și 78 lei.
De vînzare în București, Ia magazinul de confecții pentru femei 

„București”, din bd. Magheru, precum și în orașele Brașov, Cluj, Tg. 
Mureș și Timișoara.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLAT

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

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

Magazin, fotoreportaje, știri, noutăți, 
curiozități, cuvinte încrucișate etc.

la cinematografele 
REPUBLICA » EXCELSIOR

CARE
RACE 
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Asa a fost la Rotterdam
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R. NA VARA

UMOR

are o 
țara 

în

Jucătorii de la Pro
gresul și Dinamo Bucu
rești s.au întrecut în a 
șuta peste bară.

In campionatul de fot
bal al regiunii Bucu
rești activează și o e- 
chipă din Roșiorii de 
Vede, cu numele 
„Sporting".

la un moment dat, 
cît pe-aci să rămîn, 
serii I ? Prea sigură 
mine, în turul 2

Ziarele, cum văd, sînt 
pline 

De denumiri de club (cu 
tona '.) 

Dar „Sporting" știu că 
sînt puține : 

La Roșiori și... Lisabona.

A trecut exact o săp- 
tămînă de la frumosul 
succes al floretistelor 

‘ noastre la Rotterdam. Cu 
toate acestea și Ecaterina 
Iencic și Ileana Drîmbă 
sînt cuprinse de emoție, 
atunci cînd le soliciți 
să-ți prezinte unele sec
vențe de la acest impor
tant eveniment sportiv. 
Parcă ar fi din nou eroi
nele întrecerii „speranțe
lor", desfășurată în Olan
da, parcă le-ar retrăi cu 
aceeași intensitate...

— Totul este bine 
cînd se termină cu bine... 
spune Ecaterina Iencic. 
Dar, cînd mă gîndesc că, 
la un moment dat, era 

în 
de 

invne, m <-t*/ u-v ~ om 
1 greșit mult, n-am scos de

cît două victorii, la olan
deza Crawfurd și polo
neza Urbanska. Eram de-a 
dreptul disperată. Șansa 

i mea a fost că și Craw
furd avea aceeași situație 
și ne-am întîlnit într-un 
asalt de baraj. Am cîști- 
gat cu 4—3.

M-am trezit la reali- 
' ttțegi,.. n-am mai greșit.

nr turneul final hotărî- 
tor pentru mine a fost 
primul asalt, cu Ileana 
Drîmbă. Am cîștigat ne- 

i sperat de ușor, cu 4—0.
Apoi o nouă victorie, la 
franțuzoaica Herbster, cu 

, 4—-1. înaintea asaltului
ultim, cu suedeza Palm, 
nu mai aveam nici o emo
ție. Palm pierduse între 
timp la Ileana și nu mai 
păstra nici o șansă să 

1 ocupe locul I. In cazul 
unei înfrîngeri, aveam să 
mă intîlnesc din nou, în 
baraj, cu Ileana pentru 
a desemna campioana. La 
Palm am condus cu 2—0 

1 și 3—1, am fost egalată 
la 3 și apoi, în aplauzele 
unei săli aproape pline, 
am dat ultima tușe, tușa 
victoriei...

1 Concluzia a tras-o Ilea
na Drîmbă.

— Iencic ia fost cea 
mai bună dintre noi, pen
tru că a gîndit cel mai 
mult. Ea a respectat, în 
această privință, recoman
dările antrenorilor făcute 
înainte de concurs și 
chiar în „focul" luptei, 
între asalturi. Așa că... 

' — Ileana, poate ne
spui ceva și despre tine...

Mi s-a spus că am tras 
bine, peste așteptări. In
tr-un fel, aceasta fusese 
și realitatea. In serii, în 
primele două tururi, n-am 
pierdut decît un asalt. 
Președintele Federației in
ternaționale de scrimă, 
dl. Pierre Ferry, s-a și 
grăbit ,-s.. mă felicite, 
spunîndu-mi: „Sînt sigur 
că dumitale îți voi în
miita prima medalie"... 
Am vrut să fiu modestă, 
l-am răspuns : „Nu mi-am 
planificat decît locul 2". 
Această anticipare, făcută 
desigur la întîmplare, s-a 
adeverit...

O întrebare pentru am
bele medaliate la Rotter
dam :

-—■ Cu ce amintiri, în 
afara celor legate de con
curs, v-ați întors acasă?

Ne răspunde tot Ileana 
Drîmbă :

— Spre regretul nostru, 
călătoria în Olanda a fost 
destul de scurtă, iar pro
gramul campioantelor 
foarte încărcat. Totuși, 
printre.., ferestrele progra
mului am reușit să ve
dem cîte ceva din Rotter
dam.

Este un oraș mare, cu 
o populație de aproape 
800.000 de locuitori. Dis
trus de război aproape 
complet, orașul a fost re
construit. El are o linie 
arhitecturală modernă, 
plăcută. Impresionant este 
și portul, cu o radă de 
dimensiuni uriașe. Mi s-a 
spus că la Rotterdam in
tră anual vase comerciale 
de ordinul zecilor de 
mii. El este unul din cele 
mai mari porturi ale Eu
ropei.

In drum de la Rotter
dam la Amsterdam am 
văzut cîmpii întinse de 
lalele multicolore, flori 
caracteristice țării. De a- 
semenea, ferme pentru 
creșterea vitelor de rasă, 
întinse pe zeci de hec
tare. La Amsterdam, a- 
ceastă „Veneție a Nor
dului" cum este denu
mită sugestiv așezarea, am 
avut prilejul să văd cum 
se lucrează celebra pinză 
de in, pe numele ei olan
dez Het Nagtegaalite. 
Și... cam atît, E drept, 
cam puține amintiri, dar 
toate vii, de neșters.

Iată, așadar, cum a fost 
la Rotterdam. Floretistele 
tării noastre, care au cu
cerit aur și argint în O- 
landa, conștiente de obli
gațiile ce le revin, nu 
vor trăi însă din... amin
tiri. Noi concursuri le aș
teaptă...

TIBERIU STAMA

Cînd peste bară, în careu, 
Șutau cu toții avîntați 
Ne.am întrebat instan.

taneu
Nu sînt... de Penciu 

antrenați ?

LA HOLLYWOOD

„Șampionate" internaționale 
de lupte, in 1901, la Galați
Sportul luptelor 

veche tradiție în 
noastră. La Galați, 
1901, și la București, în 
1908, au avut loc „șam- 
pionate internaționale de 
lupte greco-romane", la 
care au participat spor
tivi renumiți din 
te țări, printre 
luptătorul rus 
nîi „șampionul 
Ono, „șampionul 
niei", Aimable 
Calmette, „șampionul 
Franței" * etc. Cu ocazia 
acestor campionate au 
apărut și publicații spe
ciale cum a fost „Curie
rul luptelor internațio
nale" apărut la Galați 
la 2 decembrie 1901 și

Nota 10
In „catalogul" jucăto

rilor noștri de fotbal de 
categoria A a apărut, 
pentru prima oară, 
„10". L-a luat
Mîndru, portarul Pro
gresului, care, în meciul 
de joi cu Dinamo Bucu
rești, a apărat tot ce se

un
Petre

diferi- 
care 

Podub-

Japo- 
de la

„Revista luptelor pentru 
șampionatul Romîniei“ 
apărută la București la 
29 octombrie 1908.

Aceste „șampionate", 
disputate sub semnul in
tereselor comerciale, se 
bizuiau de multe ori pe 
meciuri abil aranjate. 
Luptătorii, toți de ca
tegoria grea, erau însă 
deosebit de puternici. Și 
printre ei erau mulți ro-

- ----- r—și
se

mini, a căror forță 
tehnică de luptă 
bucurau de o mare fai
mă (Mitică Dona, Petre 
Sonda, Jean Chirtop 
etc.).

Un amănunt : în 
cu 40—50 de

de lupte 
populari- 

decît...

ur- 
ani,

poate și nu se poate... 
apăra, printre care și un 
„11 metri" executat de 
Frățilă.

Fotoreporterul nostru P. 
Romoșan a „imortalizat" 
acest moment. Să sperăm 
că nu va rămîne o foto
grafie izolată în albumul 
lui și al lui... Mîndru!

mă___ ___ _____
„șampionatele" 
cunoșteau o 
tate mai mare 
fotbalul și boxul, la ele 
asistînd, seară de seară 
8—10.000 de spectatori, 
cifre-recoxd pentru ace
le vremuri.

OPRICĂ PREDA

In timpul călătoriei prin 
S.V.A. campioana olimpi
că Iolanda Balaș a făcut 
o vizită pe cîte va platouri 
de filmare din „cetatea 
cinematografiei" de la 
Hollywood, lat-o, alături 
de marea vedetă a filmu
lui american Doris Day 
și de Pierre Salinger, 
fostul purtător de cuvînt 
al Casei Albe.

Examen dificil j

VARIETĂȚI

I

CĂUTĂM JUCĂTORI

echipe-

mă-

necesar să se 
după fiecare 
o... echipă.

P E T R I C,

Posta ÎSfS®@z4lSl

ILIE NICOLAE, Pitești — 
In urmă cu 28 de ani — 
în 1937 — orașul Brad a 
avut echipă de fotbal în 
categoria A. Ea se numea 
„Aurul" dar valoarea ei era 
ceva mai mică 1

TRAIAN CIOROIANU, 
comuna Bîrca. — „Rocada" 
nu se poate efectua în ca
zul cînd regele este ata
cat sau cînd, în cadrul a- 
cestei manevre, el urmează

să treacă peste un cîmp 
atacat. Tumul, însă, nu 
este supus acestor restric
ții de... circulație.

ROMULUS TURCU. Si
biu. — „Vă trimit două

epigrame adresate ___ . .
lor Steaua și Rapid. In ca
zul cînd le găsiți bune vă 
rog să le publicați ; în caz 
contrar mă voi strădui să 
fac altele mai bune". Pre
ferăm a doua... alternati
vă. Succes !

LAZAR NICOLAE, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej__
1) Șahistul B. Soos a fost 
și un bun fotbalist. A jucat 
— în urmă cu 19—12 ani — 
aripă dreapta în prima e- 
chipă a lui Dinamo Bucu
rești. 2) Avem maeștri ai 
sportului atît la motoci, 
cllsm cît și la oină. Șl mai 
e...loc. Performanțe să fie !

IONEL TENNE, Bucu
rești. — Am renunțat să 
mai alcătuim „echipa săp- 
tămînii" la fotbal. Cu in
constanța de care dau do
vadă echipele noastre de 
fotbal, ar fi 
alcătuiască 
repriză cîte

DUMITRU 
București. — Fele nu este

căsătorit. Este pe cale de 
a face acest pas, aleasa lui 
fiind o tînără din... Uru
guay. Din această cauză 
brazilienii sînt oarecum 
supărați pe idolul lor. Ei 
consideră — și au și drep
tate — că Fele ar fi avut 
de unde să-și aleagă o ne
vastă pe cei 8.513.844 de ki. 
lometri pătrați, cît 
soară Brazilia.

ALEXANDRU RIUREA- 
NU, comuna Ianca. — 1) In 
competițiile oficiale flecare 
șahist are la dispoziție 
două ore și jumătate de 
gîndire pentru efectuarea 
primelor 40 de mutări. El 
se poate gîndi la o mutare 
șl două ore, 29 de minute 
și 59 de secunde, dacă poa
te face celelalte 39 de mu
tări într-o... secundă. Dar,

cum se spune, e bine 
cruți sacul de la gură 
de la fund. Altfel, șahistul 
intră în criză de timp și 
riscă să piardă o partidă 
direct din această cauză 
sau ca urmare a unui joc 
inexact, a unei greșeli ele
mentare comise sub presiu
nea timpului. In miile șj 
zeci de miile de „meciuri" 
amicale care se joacă, fără 
ceas, pe tot întinsul țării, 
timpul de gîndire nu este 
strict limitat. Pînă se su
pără partenerul ! 2) înain
te de a veni la Petrolul, 
Dragomir a jucat la Side, 
rurgistul Galați.

IOAN GHIMEȚ. Iași. — 
Atletul Nicolae Mustață, 
campionul țării la 10 000 m, 
are 24 de ani, 1,68 m înăl. 
țime și cîntărește 68 kg. 
El a fost „descoperit" acum 
trei ani cu prilejul unei 
competiții de mase : Dina, 
moviada. Ii puteți scrie pe 
adresa clubului Dinamo 
București șoseaua Ștefan 
cel Mare 7, raionul 1 Mai.

să 
nu

Cunoscuta echipă de 
fotbal Rapid din Viena 
caută jucători tineri 
prin anunțuri Ia... „Mica 
publicitate". Neavînd 
rezerve care să înlocu
iască actuala garnitură. 
Rapid a făcut să apară 
în ziare următorul a- 
nunț: „Echipa de fotbal 
Rapid caută jucători 
născuți în 1949 și 1950". 
In cercurile fotbalistice 
din Viena aceste anun
țuri sînt considerate 
semn de alarmă.

lan. Este necesar să dăm 
și amănuntul că Henry 
Paillot are un singur 
picior...

SONNY LISTON 
IN FILM

lumii

un

PERFORMANȚĂ, 
GLUMĂ !

NU

Vice-campionul 
la categoria grea, Sonny 
Liston, e pe cale să-și 
facă debutul pe ecran. 
El va fi văzut în filmul 
care va evoca viața ce
lebrei actrițe Jean Har
low, decedată în 1937.

Firește, Liston nu va 
apare într-un rol de... 
june prim ci va juca 
în film rolul pe care-1 
joacă și în viață : acela 
de boxer.

elvețian, Henry 
Paillot, în vîrstă de 60 
de ani, a sosit la Mila
no după ce a parcurs 
110 km pe jos, pentru 
a asista la meciul de 
fotbal dintre Inter și Mi-

SIR STANLEY

VASILIU, Deleni și 
IOAN KURMUCZ, Focșani. 
— Romînia a participat la 
5 ediții ale campionatului

Cea
de fotbal : 
1954 și 1958. 
comportare ? La 
1934, desfășurată 
unde a pierdut

mondial 
1934, 1938, 
mai bună 
ediția din 
în Italia,
la mare luptă (1—2) în fața 
puternicei echipe a Ceho
slovaciei, care avea să a- 
jungă pînă în finală.

ION POȘTAȘU
Desene de

NEAGU RADULESCU

Iată-1 pe celebrul fot
balist englez Stanley 
Matthews, în ținută de 
gală, îndreptîndu-se 
spre Buckingham Pa
lace, unde regina Eli- 
sabeta i-a remis insig
na de „Cavaler".

Un atlet din Madagas-^C 
car, Jean-Louis Ravelo- y 
manantsao, luînd parte V 
la o cursă de 100 metri f 
pe stadionul din Tana- Y 
narive a parcurs dis- S 
tanța în 10,1 secunde — f 
cea mai bună perfor- Y 
mantă din acest început l 
de sezon. c.

La aflarea acestei vești, y 
un ziarist francez a

— 10,1 1 Strașnic 
zultat I Să vedem 
și noi vom reuși 
pronunțăm numele 
10,1 secundei

spus: 
re- 

dacă 
să-l 
În

1

Epigramă
1056 de concurenți au 

participat la concursul 
atletic de primăvară.

Vreți să știți, cu siguranță, 
Cea mai bună perfor- ■ 

mantă 7
Este — fiți, vă rog, 

atenți —
Numărul de concurenți 1

V. D. POPA

PRONOSPORTIȘTII
După dr. Mircea Luca, 

fostul antrenor al Știin
ței Cluj, iată că alți doi 
antrenori au realizat în 
ultimul timp 12 rezultate 
exacte la Pronosport.

Este vorba de maes
trul sportului Titus Ozon 
(antrenorul echipei Pro
gresul) și de N. Gor- 
gorin, care au indicat

maximum de rezultate la 
concursul din 18 aprilie; 
Mai mult. Ozon a avut 
două buletine cu 12 
zultate exacte I

Poate că Ozon 
poate spune, tot 
de ...exact, dacă Progre
sul rămîne sau nu în ca
tegoria A ? Aici să-1 ve
dem I



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Astăzi, la București șl la Leipzig „Mondialele" de tenis de masă

Dinamo (f) și Rapid (m) luptă in returul 
semifinalelor „C. C. E.“ la volei

întrecerile individuale in iaza iinală
Astă-se-ară, începînd de la ora 19, 

simultan la București și la Leipzig, e- 
chipele noastre campioane Dinamo 
(feminin) și Rapid (masculin) înfrun
tă iarăși puternicele formații — lide
re ale voleiului din R.D. Germană, 
Dynamo Berlin (f) și S. K. Leipzig (m).

In sala mare a Institutului de cultu
ră fizică din Leipzig, în returul semi
finalei masculine a „C.C.E.", Rapidul 
începe meciul cu substanțialul avantaj 
de 3—0 luat la București și deține 
astfel, bineînțeles, majoritatea atuuri- 
lor necesare pentru obținerea califi
cării în finala competiției. S. K. Leip
zig, cîștigătoarea din 1964 a „Cupei 
campionilor europeni", nu e, cum am 
văzut, un adversar comod și e reduta- 
4iil mai cu seamă pe teren propriu. Cu 
toate acestea, e greu de crezut că ra- 
pidiștîi (în mod evident superiori e- 
chipei germane din punct de vedere al 
experienței tactice și cu deosebita lor 
putere de luptă) nu vor reuși să cîști- 
ge măcar un set în partida de azi de 
la Leipzig.

Discuții pe marginea J. O. din 1968

Avantajele și dezavantajele... altitudinii
Organizarea viitoarelor Jocuri Olim

pice la Ciudad de Mexico, oraș situat 
la o altitudine de peste 2000 m, con
tinuă să fie un subiect de discuții în 
presa mondială. Iată un nou articol 
pe această temă, în care autorul se 
referă la avantajele și dezavantajele... 
altitudinii, pe care-1 reproducem din 
ziarul „SODDEUTSCHE ZEITUNG'.

„Viitorii cortcurenți olimpici vor avea 
de luptat in 1968 la Ciudad de Mexico 
nu numai cu adversarii lor, ci și cu 
aerul rarefiat. Acum 10 ani, cu prilejul 
Jocurilor pan-americarte, s-a ivii o 
situație asemănătoare, care a intrat 
în istoria sporturilor americane ca 
„bătălia împotriva altitudinii", și a 
fost descrisă intr-im raport al medicu
lui echipei de atletism a Statelor 
(Unite, dr. Harn/ R- Mc Phee. Poate 
cu greu și-ar fi adus cineva aminte 
despre aceasta, dacă Jocurile Olimpice 
n-ar fi organizate în același loc și pe 
același stadion.

Potrivit dr. Mc Phee, în timpul în
trecerilor, care au durat mai multe 
zile, s-au constatat 330 de cazuri de 
sufocări grave în rîndurile atleților. Pe 
lingă atleții Statelor Unite, nu au fost 
scutiți nici alergătorii din Brazilia, 
Jamaica și Porto Rico. In aerul rare
fiat, la o altitudine de 2240 metri, atle
ții din California, care se aflau într-o 
formă excelentă, au căzut jos ca muș
tele.

Atleții S.U. A. nu fuseseră pregătiți pen
tru o astfel de situație. Fă' ă buteliile 
cu oxigen aduse ae echipa Guaiemalei, 
care mai participase la jocuri sportive 
aesfășuraie la mare altitudine, atleții 
americani n-ar fi avui succes. Au fost 
adesea cazuri cînd puteau fi văz ați 
lungiți pe gazon doi-trei atleți inha- 
lîrtd oxigen cu ajutorul măștii speciale.

Tot atunci s-a înregistrai și una din 
senzațiile acestor jocuri: Lou lones 
a cîștigai cursa de 400 metri cu 45,4 
secunde, ceea ce a însemnat un record 
mondial aproape de necrezut. După 
ce a rupt firul de sosire, atletul a su
ferit uri colaps la fel ca și alergătorul 
de la 100 m garduri, Joshua Culbreath. 
Amîndoi și-au revenii abia după cîte- 
va ore. Pînă la 800 de metri s-au înre
gistrat rezultate bune și unele chiar 
excepționale,. Apoi a venit rindul per
formantelor dezastruoase. Wes Santee, 
un fondist de clasă mondială, a tre
buit să se mulțumească la proba de 
1500 metri cu un timp slab: 3:53,2. 
Pentru proba de 5000 metri au lost 
necesare peste 15 minute. La maraton 
cei mai buni au ajuns la capătul pro
bei in trei ore. Care a fost cauza aces
tor rezultate slabe, a extenuării sporti
vilor respectivi ?

Oxigenul este unicul element vital 
pe care corpul omenesc nu poate să-t 
înmagazineze. Cu fiecare respirație el 
trebuie să fie mereu înlocuit. La alti
tudine componența aerului este aceeași 
ca la suprafața mării, cu deosebirea 
însă că la înălțime aerul este mult 
mai rarefiat. Un om aflat la o alti
tudine de 2240 de metri (cît are Ciudad

Mult mai dificilă este sarcina cam
pioanei noastre feminine, Dinamo 
București, deși joacă acasă cu Dyna- 
ma Berlin, răre-ia în turul semifina
lei i-a cedat la scorul de 0—3 (25:45). 
Dar, cum în meciul de la Berlin dina- 
movistele bucureștence au jucat multă 
vreme de la egal la egal cu adversa
rele lor, cum în întîlnirea de campio
nat susținută marți ele au dovedit o 
bună dispoziție de joc și cum, în fine, 
nu ne îndoim că diseară vor beneficia 
de o „galerie" la fel de activă ca și 
Rapidul Ia 14 aprilie, să îndrăznim a 
crede că totuși... se poate. Doar în vo
lei, ca și în fotbal, balonul tot rotund 
e... Așadar : HAI, DINAMO I

Partida Dinamo București — Dyna
mo Berlin se va desfășura în sala 
Dinamo de la ora 19, și va fi condu
să de arbitrul internațional iugoslav 
Zdravko Racic. In deschidere, la ora 
17, finala pe Capitală a campionatului 
republican școlar feminin, Școala me
die nr. 17 „Matei Basarab" — Școala 
medie nr. 22 „Gheorghe Lazăr".

Răsfoind presa străină
de Mexico) atîta timp cît nu este 
aclimatizat primește numai 80 la sută 
din cantitatea de oxigen necesară în 
timpul eforturilor sale.

Globulele, roșii transportînd oxigenul 
în condițiile unei aclimatizări normale 
contribuie la menținerea echilibrului. 
Alergătorii care trăiesc la șes posedă 
aproximativ 25 de bilioane de globule 
roșii. Locuitorii înălțimilor posedă cu 
aproximativ o treime mai mult. Cei 
mai mulți dintre sportivii care vor 
participa la Olimpiadă în anul 1968 
vor fi originari din regiuni de joasă 
altitudine. După ce vor sosi la Ciudad 
de Mexico va fi necesară o perioadă 
de aclimatizare, pentru ca organismul, 
mobilizat, să-și sporească numărul de 
globule roșii purtătoare ale oxigenului.

Dr. Mc Phee a calculat că pentru 
americani aclimatizarea trebuie să du
reze cel puțin zece zile. Pentru euro
peni însă acest timp nu va fi suficient. 
Trebuie precizat că uscăciunea neobiș
nuită a aerului constituie și ea o piedi
că în obținerea unor rezultate valo
roase. Va trebui să se țină seama si le 
acest factor.

La Ciudad de Mexico s-a observat, 
cu prilejul Jocurilor pan-americane. că 
organul care reacționează cel mai pu
ternic la lipsa de oxigen este creierul. 
Tulburările cerebrale trecătoare care 
provoacă un leșin adine constituie o 
apărare naturală a corpului pentru a 
menține viața. Pierderea cunoștinței 
este necesară, deoarece omul consumă 
în acest timp mult mai puțin oxigen.

După cum a dovedit-o experiența.
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• La Soci a început un turneu in

ternațional de tenis la care participă 
sportivi și sportive din R. S-. Ceho
slovacă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S.

în competiția masculină reprezentan- 
i ții tării noastre au debutat victorioși.

C. Dumitrescu a întrecut pe A. Donțov 
(U.R.S.S.) cu 7—5; 4—6; 6—4, Iosif
Kerecheș a dispus de S. Alexandrov cu 
6—2; 4—6; 6—4, iar Ilie Năstase a în
vins pe S. Gusev (U.R.S.S.) cu 6—0; 
6 3. Alte rezultate din întrecerea mas
culină : Ivan Mikis (R.S.C.) — Iaroslav 
Iakovlev (U.R.S.S.) 6—4; 6—3, F. Ko- 
maromy (R.P.U.) — Ev. Boboedov 
(U.R.S.S.) 6-0; 6-0.

în întrecerea feminină Maria Ciogo- 
lea a fost întrecută de sovietica Roza 
Islanova cu 6—4 ; 5—7 ; 7—5.

• Cea de-a treia partidă a meciului 
de șah Gheller — Smîslov, întreruptă 
la mutarea 41. a fost continuată joi și 
s-a terminat cu victoria Iui Gheller. 
După primele 4 partide (din cele 10 
cîte cuprinde meciul) scorul este de 
3—1 în favoarea marelui maestru Efim 
Gheller,

• CEA DE-A 9-a partidă a prel îmi- 
nariilor campionatului mondial de șah

LJUBLIANA 23 (prin telefon). în- 
cepînd de miercuri atenția iubitorilor 
de tenis de masă din Ljubliana, și nu 
numai de aici, este îndreptată spre 
întrecerile individuale ale campionate
lor mondiale ce se desfășoară de mai 
bine de o săptămînă. Dacă miercuri, 
dintre sportivii noștri nu a evoluat 
decît Viorica Ivan, în schimb ziua de 
joi a fost „plină". Din păcate, nu 
toate rezultatele obținute corespund 
cu așteptările noastre. Spunem aceasta, 
deoarece la capătul zilei de joi toți 
reprezentanții noștri au fost eliminați 
din proba de simplu masculin. în tu
rul III, Radu Negulescu a fost învins 
cu 3—2 de chinezul Cen Sen-hin, după 
o partidă deosebit de disputată : 17, 
—18, —19, 16, 23. După cum arată 
și scorul, setul 5 a dat loc la o dis
pută palpitantă, victoria surîzînd am
bilor parteneri. Tot în această etapă 
a întrecerii Reti l-a învins cu 3—2 pe 
englezul Harrison : 16, —14, —13,
18, 18. în turul IV, însă, Reti a fost 
eliminat cu 3—1 (14, —15, 15, 22) 
de fostul campion mondial Ogimura 

la probele de viteză lipsa de oxigen 
datorată altitudinii nu se arată a fi 
dezavantajoasă. Alergările pe distante 
pînă la 800 metri (precum și săritu
rile) sînt favorizate de altitudine. 
Această remarcă este valabilă și pen
tru concurența la probele de patinaj, 
care se întrec pe patinoare situate în 
munți.

In timpul probelor, sprinterii și să
ritorii respiră mai puțin. Ei profită 
foarte mult de faptul că la altitudine, 
datorită aerului rarefiat, întîmpină o 
rezistență frontală mai mică decît la 
șes. Teoretic, alergătorii de 400 metri 
cu condiția ca vremea să fie liniștită, 
parcurg distanța cu un ușor vuit con
stant din spate. De la 800 metri, dato
rită cantității mai mici de oxigen în 
aer, aceste avantaje se transformă în 
dezavantaje.

Astfel se explică fantasticele recor
duri mondiale ale lui Lou Jones (45,4 
secunde) și lim Lee (45,6 secunde), 
obținute la Ciudad de Mexico. Și bra
zilianul Adhemar Ferreira da Silva a 
fost favorizai, în 1955, de altitudine 
atunci cînd a stabilit recordul său 
mondial la. triplu salt, de 16,56 metri. 
Mai amintim că la Jocurile sportive 
pan-americane de la Ciudad de Me
xico doi alergători au parcurs suia 
de metri în 10,3 secunde și la 200 
metri plat s-au înregistrat timpi de 
20,7 și 20,8 secunde, doi săritori în 
lungime au sărit peste 8 metri, iar 
pentru a se parcurge distanta de 110 
metri garduri a fost nevoie de 13(7 se
cunde".

dintre Spasski și Keres a fost întrerup
tă la mutarea 41-a. După 8 partide con
duce Spasski cu 4,5—3,5 puncte

• învingînd în runda a 7-a pe Lar
sen și în runda 8-a pe Udovcic, cam
pionul mondial de șah Tigran Petro
sian a preluat conducerea în turneul 
internațional de la Zagreb. El totali
zează 6 puncte, fiind urmat la o jumă
tate de punct de Uhlmann și ivkov. 
în runda a 8-a Ivkov a cîștigat cu al
bele la Bronstein, în timp ce Uhlmann 
a remizat cu Marovici.

• La Bilbao, în meci retur pentru 
sferturile de finală ale „Cupei orașelor 
tîrguri" la fotbal, echipa Atletico Bil
bao a învins cu 2—1 (1—1) pe Ferenc- 
varos Budapesta. în primul joc câști
gaseră cu 1—0 fotbaliștii maghiari, 
astfel că cele două echipe urmează să 
susțină un al treilea meci

» Semifinalele „Cupei Rappan" la 
fotbal au programat meciul tur F. C. 
Liege -- Polonya By tom. Jucînd pe 
teren propriu, fotbaliștii belgieni au 
terminat învingători cu scorul de 1—0 
(1-0)

® Meciuri amicale : V.F.B. Stuttgart 
— Voivodina Novi Sad 2—0 (1—0); 
Rijeka (Iugoslavia) — Bayern Munchen

De la trimisul nostru special, C.
(Japonia), după un meci foarte fru
mos, presărat cu multe „contre* spec
taculoase. Giurgiucă a avut ca adver
sar în turul Iii pe elvețianul Grimm, 
de care a dispus cu 3—0 (16, 13. 12), 
dar a pierdut în turul IV în fața 
suedezului Alser, cu 3—1 : —18, 18, 
10, 18. Meciul a fost frumos, dar re
prezentantul nostru nu a adoptat cea 
mai bună tactică de joc. în loc să fo
losească tot meciul atacurile puterni
ce combinate cu lovituri tăiate (așa 
cum a procedat în setul I), el s-a 
angrenat într-un joc de „contre moi’ 
de la distanță, unde Alser este un 
specialist reputat. Cobîrzan a dispus 
în turul III de Beseviski (Bulgaria) 
cu 3—0 (11, 9, 11), fiind eliminat 
în turul IV de Wang Chih-liang 
(R.P. Chineză) cu 3—0 (13, 11, 10).

In ce privește fetele noastre, Ale
xandru și Constantinescu au avut în 
turul III adversare relativ slab pregă
tite, de care au dispus cu 3—0 : Con
stantinescu — Sunderraj (India) 8, 10, 
15, Alexandru — Bosa (R.S.Q) 13, 
17, 17. De asemenea, Mihalca a învins 
cu 3—0 (9, 9, 19) pe Kriegelstein 
(R.F.G.). în turul II Viorica Ivan a 
fost eliminată de sovietica Balaișite 
cu 3—0 (20, 8, 10). La dublu femei, 
în turul III : Alexandru, Constanti
nescu — Paisarv, Balaișite (U.R.S.S.) 
3—0 (10, 14, 20) ; Ricter, Straus
(R.D.G.) — Mihalca, Ivan (R.P.R.) 
3—0 (11, 16, 20). La dublu bărbați : 
Ramberg, Hansen (Danemarca) — 
Reti, Cobîrzan (R.P.R.) 3—1 ; Giur
giucă, Negulescu (R.P.R.) — Sugeng, 
Kasmara (indonezia) 3—0.

Alte rezultate de joi ; simplu băr
bați (turul III) : Pak Sin II — Su 
Kuo-si 3—0, Fahazi — Gomola 3—I, 
Cian Si-lin — Novikov 3—0, Konaka
— Iun Rian Von 3—2, Iun Kil Hua
— Kalnin 3—0 ; (turul IV) : Li fu- 
jung — Surbek 3—0, Amelin — Chen 
Sheng-shing 3—2, Kim Yung Sam — 
Amoureti 3—0, Fahazi — Hammond 
3—0, Miko — Bernhardt 3—0, Chou

A început turneul internațional 
de lupte al R. P. Romine

(Urmare din pag. 1)

Deosebit de frumos a fost și meciul 
lui I. Baciu, în compania puternicului 
luptător turc I. Topsakal. Sportivul 
nostru a executat multe acțiuni de tur 
de braț și antrenorii ne spuneau că 
este omul care-1... urmează pe I. 
Cernea. I. Alionescu l-a învins la 
puncte pe O. Moskidis (Grecia).

Foarte bine s-a comportat și FI. 
Ciorcilă, care a știut să contraatace 
eficace la toate acțiunile adversarului 
său, A. Rismaier (R.P.U.) Cea mai ca
tegorică victorie dintre reprezentanții 
noștri la greco-romane a obținut-o I. 
Cernea, care deși a evoluat la o cate
gorie superioară (63 kg) a învins prin 
tuș pe W. Hofman (Elveția).

3—1 (2—0); Selecționata R. S. Ceho
slovace, care se pregătește pentru jocul 
cu Portugalia, a susținut un meci de 
verificare cu formația Spartac Piestany 
de care a dispus cu scorul de 10—0 
(4-0).

• Echipa masculină de baschet a 
U.R.S.S. și-a continuat turneul în 
S.U.A., jucînd la Seattle cu reprezen
tativa S.U.A. Baschetbaliștii sovietici 
au repurtat victoria cu scorul de 70—62 
(33—29). (Luni seara la Las Vegas a 
cîștigat echipa S.U.A. cu 67—61).

• ETAPA a 6-a a turului ciclist 
al Marocului, Tarudant — Marrakesh 
(233 kilometri) a fost cîștigat de ma
rocanul El Gourch. urmat de coechi
pierul său El Farouk, cehoslovacul 
Karel, francezul Ducreux și italianul 
Tendola, toți cu timpul de 7h 02’58”. 
în clasamentul general pe primul loc 
se află El Farouk.

• în semifinalele turneului UEFA 
s-au înregistrat ieri următoarele re
zultate; Anglia —Italia 3—1 (3—0); 
R.D.G. — Cehoslovacia 2—1 (2—0).

(Ager preș)

COMARNISCHI
Lan-sun — Korpa 3—0, Konaka — 
Barnes 3—0, Vecko — Lemke 3—O, 
Stanek — Wang Chia-sheng 3—0, 
Schiller — Iun Kil Hua 3—0, Taka
hashi — Pignitzki 3—2, Yu Yi-tse — 
Averin 3—0, Arndt — Ma Chin-pao 
3—2, Chuang Tse-tung — Kim Chang 
Ho 3—1.

Vineri au continuat întrecerile din ca
drul campionatelor mondiale. Iată o parte 
dintre cele mai importante rezultate în
registrate :

Dublu mixt : turul I — Stipancici, Kes
ler (Iugoslavia) — Păun, Ivan (3—0); turul 
n — Averin. Budnova (U.R.S.S.) — Co
bîrzan, Mihalca 3—1 ; turul III — Giur
giucă, Constantinescu — Sedelmeyer, Wil- 
linger (Austria) 3—0 (9, 14, 14); Negu
lescu, Alexandru — Behan, Sabaliauskas 
(Canada) 3—0 (9, 16, II); dublu băieți : 
Giurgiucă, Negulescu — Hu Tao-pen, Ma 
Cin-pao (R. P. Chineză) 3—2 (14. —17, 
—17, 16, 22) ; simplu băieți : Li Fu-lun 
(R.P. Chineză) — Berczik (RPU) 3—1 ; 
Nohira (Japonia) — Gomazkov (URSS) 
3—1 ; Hu Tao-pen (R.P. Chineză) —= 
Stepanek (RSC) 3—0 ; Pak Sin II (R.P.D. 
Coreeană) — Ogimura (Japonia) 3—0 ; 
Su In-șen (R.P. Chineză) — Amelin 
(URSS) 3—1 ; Kim Iun Sam (R.PJJ. Co
reeană) — Fahazi (RPU) 3—1 ; Tîâ Ian- 
sun (R. P. Chineză) — Miko (RSC) 3—1 ; 
Kimura (Japonia) — Harengi (RPU) 3—1 ; 
Cian Si-lin (R.P. Chineză) — Konaka 
(Japonia) 3—1 ; Iu Cian-ciun (R. P. Chi
neză) — Velikov (RPB) 3—1 ; Veeko (Iu
goslavia) — Stanek (RSC) 3—0 ; Seholer 
(RFG) — Alser (Suedia) 3—1 ; Takahasi 
(Japonia) — Van Ci-Iian (R. P. Chineză) 
3—î ; Markovici (Iugoslavia) — Bengtsson 
(Suedia) 3—1 : Iu I-țe (R. P. Chineză) — 
Domicz (RPP) 3—ft ; Ciuan Te-tun (R. P. 
Chineză) — Na Cin-pao (R. P. Chineză) 
3—0 ; simplu fete : Luzova (RSC) — 
Constantinescu 3—2 (8, 14, —17, —10, 17); 
Cen Min-ci (R. P. Chineză) — Lukacs 
(RPU) 3—0 : Bucholz (RFG) — Beli (An
glia) 3—0 ; Fukazu (Japonia) — TI Cian- 
hua (R. P. Chineză) 3—1 ; Llan Ll-cen 
(R. P. Chineză) — Jurik (RPU) 3—1 ; 
Szmit (RPP) — Ivanova (RPB) 3—0 ; 
Grimberg (URSS) — Mihalca 3—0 (11, 10, 
15) ; Yamanaka (Japonia) — Shannon 
(Anglin) 3—0 ; Seki (Japonia) — Noworyta 
(RPP) 3—0 ; Simon (RFG) — Li Ho-nan 
(R. P. Chineză) 3—1 (!) ; Li Li (R. P. 
Chineză) — Foldy (RPU) 3—0 ; Lin Hu- 
cln (R. P. chineză) — Isomura (Japonia) 
3—0 ; D. Rowe (Anglia) — Pnpp (RPU) 
3—0 ; Ciu Il-lin (R. P. Chineză) — Ban- 
hidy (Australia) 3—0 ; Maria Alexandru 
— Richter (RDG) 3—2 (—20, 11, —13,
15, 11).

La lupte libere am notat comporta
rea superioară, față de edițiile trecute, 
a luptătorilor noștri. In primul tur, ei 
au luptat curajos, au folosit cu suc
ces unele procedee tehnice cunoscute 
și au obținut succese în fața unor 
luptători de valoare. La cat. 52 kg. 
Gh. Tăpălagă, foarte bine pregătit, l-a 
învins la puncte pe luptătorul grec 
Z. Zafiropoulos. La acest stil, „sorții" 
au făcut ca foarte mulți dintre luptă
torii noștri să se „bată" între ei. Cer- 
nău a terminat la egalit cu Focaru, 
N. Cristea a obținut o c'atfeșorică vic
torie (tuș) în fața lui Marmara, Toba 
egal cu Mavridis, Radu l-a învins la 
puncte pe Isfaehe. Cel mai frumos 
meci de „libere" l-au realizat K. Rost 
(R.F.G.) și bulgarul S. Bimbalov. Meci 
deosebit de spectaculos cu dese răs
turnări de situații, în care la un avan
taj minim a cîștigat Rost.

Regretăm că P. Cotnan, în situație 
de avantaj clar în fața lui P. Jelev 
(R.P.B.), accidentîndu-se, n-a mai putut 
continua lupta, fiind declarat învins 
prin abandon. Arbitra ele, asigurate de 
arbitri neutri, au fost bune.

Alte rezultate la greco-romane: cat. 
63 kg I. Gutman b.p. S. Calcev 
(R.P.B.), P. Popescu b. tuș C. Cor- 
neanu; lupte libere, cat. 52 kg: I. Giin- 
gor (Turcia) b.p. E. Zalev (R.P.B.), 
T. Pătrașcu b.p. J. Kalkowsclii 
(R.D.G.), cat. 63 kg: S. Colev (R.P.B.) 
b.p. A. Aspen (Anglia), C. Luschoring 
(R.D.G.) b.p. S. Reiner (R.F.G.); cat. 
70 kg I. Chirilă mai. M. Civelik (Tur
cia).

întrecerile continuă azi, de la ora 
10 și ora 17, iar mîine de la ora 10.

Țiriac învingător 
la Neapole

Joi a început la Neapole turneul 
internațional de tenis la care participă 
sportivi din Chile, Iugoslavia, Franța, 
R. P. Romînă, Italia și alte țări. Cam
pionul romîn Ion Țiriac I-a învins în 
primul tur cu 6—3; 3~6; 6—0 pe ita
lianul Di Masso.
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