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Competiții sportive
în cinstea zilei de 1 Mai

Trec sportivii 
Fotocompozitie de I. MIHĂICĂ
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CONSTANTA SINAIA SIBIU

ION SUDITU-coresp.

în întîmpi- 
narea zilei de 
1 Mai au loc 

pe malul mării 
sportive.

DUMINICĂ, PE STADIONUL „23 AUGUST“
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pe
întrecerile crosului

de
întreceri
tir participă 80 de

C.S.M. din lo
calitate a or
ganizat în îm- 

stadionului întrece- 
Să întîmpinăm

GH TOPlRCEANU-coresp.
BACĂU

în prezenta 
unui numeros 
public s-au 

aleile parculuiîn orașul 
frumoase 
Astfel, la 
sportivi din 18 asociații. Pînă 
în prezent cea mai bună com
portare o au băieții de la Șan
tierul naval maritim și fetele 
de la C.F.R. La volei participă 
12 echipe. Petrolul (feminin) și 
Hidrotehnica (masculin), au ie
șit învingătoare în întîlnirile 
pe care le-au susținut pînă în 
prezent. La popice cele mai 
mari șanse de a cuceri Cupa 
le au echipele asociațiilor Vo
ința (feminin) și C.F.R. (mas
culin). 

întilnirea de fotbal România-Turcia 
în preliminariile campionatului mondial

desfășurat 
din Sinaia 
„Să întîmpinăm 1 Mai“. La 
startul competiției din acest an 
s-au prezentat peste 260 de 
concurenți. învingătorii la toa
te probele au fost cunoscuți a- 
bia pe ultimii metri. lată-i : FI. 
Timoftei (Progresul) — juniori; 
Grațiela Neguțescu (Știința)—■ 
junioare; C. Bobiuc (Progre
sul) —- seniori. Pe echipe pri
mul loc a revenit tinerilor de 
la Progresul 

prejurimile 
rile crosului „CX
1 Mai". în acest an întrecerile 
s-au bucurat de succes, parti- 
cipind peste 700 de concurenti 
din asociațiile sportive sibiene. 
în proba rezervată băieților pe 
primele locuri s-au clasat ; 1. 
M. Kraus, 2. O. Dan (Igiena), 
3. I. Popovici (Munca timpla- 
rului); FETE: 1. Gerda Gros 
(Munca tîmplarului), 2. Brigite 
Veis (Timpuri noi), 3. Agîaia 
Roth (Igiena).

Pentru zile
le de 1 și 2 
mai, tinerii bă- 

căoani se pregătesc intens. în 
aceste zile ei vor participa la 
întreceri de volei, fotbal, hand
bal, baschet și atletism dotate 
cu „Cupa 1 Mai". Iată cîteva 
spicuiri din programul țpestor 
întreceri: volei: Viitorul T. C. 
— Voința; Steaua roșie — Ori
zontul; Sănătatea — Institutul

ARMINDENI 1965
Lumea sportivilor sărbăto

rește, împreună cu toată su
flarea românească și cu tot 
iureșul tinereții universale, so
sirea zilei de 1 Mai, care în
semnează aootheoza muncii de 
pîn-acum si începutul muncii 
de mîine, înzestrarea tuturor 
domeniilor patriei cu așeză
minte noi, vrednice de înfăp
tuirile celor douăzeci de ani ai 
puterii populare, deschiderea 
de noi și luminoase orizonturi.

Aceste orizonturi își răsfrînq 
azurul în apele bogate ale țării, 
de la Bicazul unde Bistrița 
a strîns în cupa munților 
un întreg ocean, pînă la marea 
cea mare a lui Mircea Basarab, 
pînă la Argeș și pînă la bă- 
trînul Danubiu. care își trans
formă Porțile de fier în cas
cade de putere și de lumină.

Alături de atîtea mărețe rea
lizări, trăim astăzi împărăția 
apelor cărora le dăm o viață 
nouă și le punem în slujba co
lectivității omenești.

Nu numai uzinele, minele, 
șantierele, laboratoriile, ogoa
rele, casele de cultură și de 
artă își flutură astăzi pe fron- 
tispicii steagul roșu al muncii 
triumfate, dar și pe întinsul 
marin și fluvial se răsfrîng cu-

Noi maeștri
Joi, în sala de festivități a 

Consiliului General al UCFS a 
avut loc festivitatea de înminare 
a distincției de maestru al spor
tului unor sportivi fruntași, care 
în decursul anului trecut și-au 
îndeplinit normele respective.

Cu acest prilej, tovarășul Emil 
Ghibu, vicepreședinte a.l Consi
liului General al UCFS, a înmî-

de VICTOR EFTIMIU

lorile vii ale stindardului pro
letar.

Poate mai mult decît oricine, 
se bucură de izbînda primă
verii sportivii, pentru care se 
descuie toate lacătele ce fere
cau porțile naturii și pentru care 
marele lor prieten, soarele, 
care le va bronza din nou pie
lea tînără, soarele izbucnește 
în toată voia. Nu-I mai fin în 
chingi nourii și viscolele, ploile 
și babele, nu-l mai sîcîie ca
priciile brumei și ale înghețu
lui, zăpezile care umplu cerul 
înainte de-a împotmoli pămîn- 
tul. Libere și primitoare sînt 
astăzi stadioanele, ștrandurile, 
gîrlele, cabanele și piscurile 
munților, alergările în voie, în
trecerile, tot ce poate încorda 
și destinde mușchii, tot ce 
poate umple de aer proaspăt 
plămînii, tot ce poate dărui 
azur și voie bună și credință 
în viitor, tot ca fortifică sufle
tele vibrante, mintea sănătoasă 
din corpul sănătos și ager.

Copiii se pot rostogoli după 
placul lor în iarbă, își pot 
înălța baloanele și, arhitecți 

ai sportului
nat carnetele de maeștri ai spor
tului unui număr de peste o sută 
de sportivi fruntași, printre care 
Gh. Costache, A. Samungi (atle
tism), C. Vlad (călărie), Gh. 
Tăpălagă, P. Poalei ungi (lupte), 
/. Cuca, P. Ovidiu (moto), Gh. 
Răclără, M. Popescu (ciclism). 
Al. Sciotnic, M. '/'arcaș (caiac) 
etc. 

în embrion, pot construi ce
tăți și cestele de nisip, în parcu
rile și grădinițele pe care li 
le-au dăruit, din belșug, sfa
turile populare.

1 Mai, zi de apotheoză a 
muncii, începutul triumfal al 
recoltelor, al tuturor recoltelor 
pe care o natură bogată le-a 
dăruit ca să le fructifice minții 
și mîinii omenești, pornite pe 
calea progresului, luminoasă 
cavalcadă din care nici o pu
tere a întunericului nu le va 
mai putea întoarce.

Slavă acestui Armindeni 1965, 
încununător al atîtor rodnici 
1 Mai de pîn-acum, pregătitor 
al frumuseților de mîine, pe 
care le vom clădi sub condu
cerea partidului nostru drag, 
în jurul căruia durăm zi de zi, 
din inimile și brațele noastre, 
rînduri tot mai trainice.

(Continuare în pag. a 5-a)

?»De la stingă : Popa,

Duminică, pe stadionul „23 
August" din Capitală, echipa 
reprezentativă de fotbal a țării 
noastre debutează în prelimina
riile campionatului mondial de 
fotbal — 1966, susținînd jocul 
programat cu selecționata Tur
ciei.

Această întîlnire este — fi
rește — așteptată cu un mare 
interes de către iubitorii fotba
lului de la noi, pe de o parte 
pentru că este prima partidă 
interțări a anului, iar pe de altă 
parte pentru că ea constituie pri
mul pas pe care-1 fac fotbaliștii 
noștri în actuala ediție a com
petiției supreme a fotbalului 
mondial.

întîlnirea de duminică de pe 
marele stadion al Capitalei noas
tre este așteptată cu justificat 
interes nu numai de către ama
torii de sport din România, ci 
și de către iubitorii fotbalului 
din celelalte țări, alături de care 
ne întrecem în cea de-a patra 
grupă a preliminariilor (Turcia, 
Portugalia, Cehoslovacia).

Fără îndoială, pentru formația 
noastră — într-o alcătuire sub
stanțial deosebită de celelalte 

Hălmăgeanu, Ghergheli, Ion lonesou (România), Metin, Senol, Neozat 
Mustafa (Turcia)

Văzuti de NEAGU RADULESCU.

evoluții anterioare și mai ales de 
Jocurile Olimpice — partida de 
duminică cu naționala turcă con
stituie un examen serios. Fotba
liștii turci sînt cunoscuți pentru 
jocul lor tehnic, în viteză, pen
tru puterea lor de luptă. în a- 
ceastâ privință amintim recentul 
rezultat de 6—1 obținut de fot
baliștii turci în fața renumitei 
echipe a Portugaliei, după un 
joc în care — după relatările 
unor martori oculari — fotba
liștii turci n-au fost inferiori ad
versarului lor.

Conștienți de valoarea adver
sarului de duminică și — mai 
ales — animați de o puternică 
dorință de a obține victoria, fot
baliștii lotului nostru reprezen
tativ s-au pregătit cu toată se
riozitatea. Meciurile de verificare 
susținute pînă acum au dus la 
concluzia că cea mai bună so
luție pentru formarea lotului este 
aceea a alcătuirii sale pe osatura 
celei mai în formă echipe de club, 
Rapid București. Nu este, de

(Continuare în pag. a 3-a)

Reportajul nostru

Categoria 
sub șapte ani,..

După felul cum sînt echi
pați ai crede că merg la cine 
știe ce campionat mondial. 
Teniși sau bascheți în picioa
re, tricouri noi nouțe cu ecu
soane cusute în dreptul ini
mii, cozoroace de diferite cu
lori prinse cu elastic în ju
rul capului, genunchiere... 
care ascund privirilor curi
oase amprenta ultimelor 
plonjoane. De unde știu toate 
acestea ? Am fost desemnat 
șa fac cronica întrecerilor de 
teri clupă amiază ale celor mai 
mici sportivi bucur eșteni.

Deci, ca orice cronicar care 
se respectă, întîi am să co
mentez și ia urmă dau rezul
tatele tehnice.

Vorba vine „să comentez", 
că aici mai mult ar merge 
„fără comentarii". In noul car
tier Floreasca. bunăoară, după 
vreo zece minute de mers pe 
străzi, întreb un puști :

— Voi nu vă jucațz după a- 
miază ?

— Ba da, nene.
— in casă poate, că pe-a- 

fără nu văd picior de copil. 
Ei cînd eram noi mici nu 
ne-ajungea toată strada !

— Păi nici nouă nu ne ajun
gea strada și d-aia ne-a fă
cut stadion aici. în Barbu Vă- 
cărăscu...

In două minute am fost aco
lo: terenuri de volei, handbal, 
tenis de cîmp, pistă de atle
tism, tobogan, spații verzi. Și, 
bineînțeles, zeci de copii. Parc 
de distracție, joacă și sport în 
fosta groapă Floreasca !

Acolo, am asistat la cele mai 
disputate întreceri pe care 
le-am văzut vreodată. Se 
lupta pentru fiecare minge, 
pentru fiecare metru de teren, 
fără rezerve, inepuizabil. Era 
în joc onoarea sportivă a

VASILE TOFAN

(Continuare în pag. a 3-a)



Însemnări dintr-un parc
I 4

exersează‘ ‘La o oră de educație fizică a claselor a IX-a E și H. O parte dintre eleve 
proba de săritură în lungime

Parcul sportiv de care ne ocupăm în 
rîndurile de față nu are notorietatea ce
lor de talia lui Dinamo sau Progresul 
din Capitală sau „Babeș-Bolyai" din 
Cluj. Cu toate acestea, amenajările 
sportive de la Școala medie nr. 2 din 
Satu Mare, denumite pe bună dreptate 
de sportivii de aici „Parcul sportiv", 
merită să fie relevate.

Intr-un decor care îți desfată ochii 
i— brazi, ronduri de flori și trandafiri, 
tufe ornamentale, șiruri de plopi ti
neri — te întîmpină terenurile spor
tive. Complexitatea fi calitatea lor fac 
ca această bază sportivă școlară să fie 
un bun nu numai al elevilor care în
vață la „medie 2“ Satu Mare, ci fi 
al altor sportivi din oraș. Nu de pu
ține ori terenurile de volei și baschet 
de aici găzduiesc competiții oficiale.

Muncă și sport la marele combinat 
chimic craiovean...

Ișalnița, 20 octombrie 1961. La 
această dată primele echipe trasau 
jaloanele marelui combinat chimic 
de la porțile Craiovei. în toamnă se 
vor împlini, așadar. 4 ani de cînd s-a 
pus temelia acestui important obiec
tiv al industriei țării noastre, ale că
rui dimensiuni uriașe îți trezesc o 
puternică admirație 1

într-adevăr, de pe terasa etaju
lui XI al pavilionului administrativ, 
priveliștea este impresionantă: ni» 
mai puțin de 14 fabrici punctează 
împrejurimile. Toate au o linie arhi
tectonică modernă, sînt legate prin 
alei largi, simetrice.

Aici se vor produce, la capătul 
unui an de activitate zeci de mii de 
tone de produse chimice, deosebit de 
importante pentru industria șî agri
cultura țării noastre. Se apropie tot 
mai mult ziua cînd acest labirint de 
conducte, stîlpi centrifugați, rezer
voare și eprubete metalice vor pro
duce anual 100 000 tone de uree ce 
va fi folosită în industria noastră 
chimică pentru îngrășăminte și pen
tru fabricarea unor mase plastice și 
rășini sintetice. Pe tiuza înaltă de 
peste 100 de metri a fabricii de acid 
azotic, zi și noapte se văd ieșind

0 nouă asociație sportivă
Zilele trecute a luat ființă în co

muna Vedea, raionul Giurgiu, aso
ciația sportivă din cadrul școlii gene
rale de 8 ani Cei 170 de membri 
UCFS i-au dat numele de Știința. 
Pentru început, micii sportivi vor ac
tiva în secțiile de atletism, handbal, 
tenis de masă, gimnastică, volei și 
fotbal.

în fruntea consiliului asociației 
sportive a fost ales prof. Ion Chiri- 
puci. Elevii de la școala generală de 
8 ani și cadrele didactice lucrează in 
prezent cu multă însuflețire la ame
najarea unei baze sportive simple, 
compusă din terenuri de handbal, vo
lei, fotbal și diferite sectoare atle
tice.

TR. BARBĂLATÂ - coresp.

SPORTUL POPULAR
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Intrebînd pe unul din profesorii de 
educație fizică ai școlii, tov. Ion Lini, 
cum și cînd s-a amenajat acest fru
mos parc sportiv, am primit următo
rul răspuns: „Tot ce se vede aici 
(teren de baschet asfaltat, teren de vo
lei, portic de gimnastică, aparate — 
târnă, bare, paralele — gropi de să
rituri, pistă de 110 m aproape gata, 
locul unui teren de handbal pe jumă
tate nivelat) este rodul muncii depuse 
de elevi, de cadrele didactice, la care 
trebuie să mai adăugăm sprijinul ma
terial pe care ni l-au dat Sfatul popu
lar orășenesc și părinții elevilor".

Amenajările din parc precum și cele 
din curtea și clădirea școlii (astă- 
iarnă s-a transformat o încăpere din 
subsolul școlii într-o cochetă sală de 
gimnastică, iar în curte se află un te- 

gazele nitroase. Iar din magazia fa
bricii de azotat, zilnic pleacă pe 
ogoarele patriei zeci de tone de în
grășăminte chimice. Dar cine sînt 
meșterii acestor mărețe realizări ?

Pentru a afla răspunsul m-am adre
sat tovarășului inginer-șel MARIN 
GREAVU, totodată — plăcută coinci
dență I — și președintele asociației 
sportive a combinatului chimic. Cîteva 
date privind activitatea asociației 
sportive Chimia Craiova.

Cu multă satisfacție am aflat des
pre intensa preocupare față de acti
vitatea sportivă de mase a celor 
peste 1 500 membri UCFS, despre re
zultatele lor în Spartachiada repu
blicană, în Spartachiada de iarnă, în 
campionatul asociației. Lucruri fru
moase am aflat și despre întrecerile 
Spartachiadei de vară.

Astfel, s-a dat startul în competiția 
de fotbal, la care participă un număr 
de 14 echipe (împărțite în două serii), 
în primele meciuri „I.C.M.B.' a dis
pus de „Transporturi' cu 3—0, iar 
.Amoniacul' a terminat la egalitate, 
2—2, cu „Oxigenul*.  La volei și-au 
anunțat participarea 17 echipe, la 
handbal 6, iar numărul celor înscriși 
la atletism, haltere, natație, popice, 
tir, orientare turistică și gimnastică 
a depășit 800. în planul de măsuri 
al consiliului asociației sportive figu
rează și alte obiective, printre care : 
realizarea unui număr de 200 de pur
tători ai Insignei de polisportiv, ame
najarea de terenuri sportive simple 
— terenuri de volei, porticuri de gim
nastică, bare fixe etc. pe fiecare loc 
de producție. în timpul lor liber, 
chimiștii se vor întrece în concursuri-

Secții sportive fruntașe pe asociație
Tinerii muncitori de la Atelierele 

C. F. R. de reparat material rulant 
din Pașcani au îndrăgit nu numai fot
balul ci și alte discipline sportive ca 
boxul, luptele și handbalul. Activita
tea din aceste secții și întrecerile or
ganizate au făcut ca secțiile de box, 
lupte și handbal să devină fruntașe 
pe asociație iar unii tineri muncitori

sportiv
ren pentru fotbal și sec
toare, de aruncări) datează 
de numai doi ani. Acum 
însă, .atît curtea cit și gră
dina școlii sînt iarăși un 
șantier al hărniciei: se lu
crează intens la terminarea 
pistei de atletism, la în
frumusețarea micului parc 
sportiv.

Despre calitatea orelor 
de educație fizică la a- 
ceastă școală se pot spune 
multe lucruri bune. Cei 
trei profesori de speciali
tate (I. Lini, Ecaterina 
Pop fi J. Felmeri) lucrea
ză cu mult simț pedago
gic, îmbină în mod util 
exercițiile, care uneori sînt 
oatecum aride, cu ele
mente de jocuri sportive 
și probe atletice. Nici nu-i 
do mirare că orele de e
ducație fizică sînt aștep
tate cu nerăbdare de co
pii, iar scutirile sînt cu 
totul izolate.

Multe lucruri frumoase se pot spune 
despre activitatea sportivă a școlii. Aso
ciația sportivă de aici, Olimpia, al cărei 
președinte este chiar directorul școlii, 
numără în rîndurile sale 988 de membri.
Elevii participă la competiții organi
zate atît pe plan local cit și la cele 
școlare, de nivel i.'.^ublican. Un mare 
număr de elevi c;t jos, prezenți la 
faza de mase c campionatului repu
blican școlar la atletism, gimnastică, 
baschet, volei și handbal. Printre ti
nerii care s-au remarcat și acum ac
tivează în echipele reprezentative ale 
școlii sînt : Gh. Marian, Ioana Savu 
(atletism), Ella Zveniac, St. Orendi 
(gimnastică), St. Cozner, Ecaterina De
meter (baschet), Ioana Petrică, Eca
terina Donca, Gh. Grama (volei), R. 
Avram, G. Gyuro (handbal) și mulți 
alții.

fulger pentru a desemna din rîndul 
lor pe cel mai puternic, pe cel mai 
iute și pe cel mai rezistent...

Vorbind despre cei ce fac sport, 
tovarășul inginer-șef Greavu a ținut 
să sublinieze că în repetate rînduri 
chiar și tovarășii din conducerea 
combinatului chimic sînt prezenți 
printre participanții la concursuri 
sportive.

Printre cei mai vrednici sportivi se 
află operatorii chimiști Victor Băr- 
bulescu. Florin Florea și Pantelimon 
Baban, din echipa de fotbal, Gri- 
gore Cioflan și Dumitru Budirincă 
din echipa de handbal, Ștefan Po
pescu, atlet, Dore) Dumitrescu și 
Marin Bobocică, jucători de tenis de 
masă. Ei sînt prezenți nu numai prin
tre fruntașii campionatelor pe aso
ciație, ci și în competițiile organizate 
pe oraș. Toți sportivii amintiți mai 
sus se bucură, de asemenea, de o 
bună apreciere pe locurile lor de 
muncă.

Dar fetele ? Ele, deocamdată, se 
cam lasă așteptate cînd este vorba 
de activitatea sportivă. Ce-ar fi dacă 
tinerele muncitoare ale marelui com
binat ar urma exemplul inginerelor 
Aspasia Barcaru și Ileana Marinescu, 
vicecampioane regionale la orientare 
turistică ?

Frumoasa activitate sportivă sta
tornicită în cadrul asociației Chimia 
Craiova este și rodul colaborării 
strînse dintre consiliul asociației 
sportive și comitetul U.T.M. O con
diție esențială în obținerea succeselor.

ROMICĂ ȘULȚ 
corespondent regional

să se afirme. Printre aceștia sînt: V. 
Marțolea, A. Simionescu și G. Mar- 
țolea la box, C. Vieru și P. Florescu 
la lupte, C. Fotea la haltere șl alții. 
Un merit deosebit pentru activitatea 
intensă a acestor secții sportive re
vine și instructorului voluntar V. 
Hocică.

C ENEA - coresp.

sâtmâreon
Sportivii de la S.M. 2 sînt prezenți 

în număr mare și în secțiile Școlii 
sportive de elevi din localitate. Astfel, 
la baschet și gimnastică sînt 30, iar 
la scrimă 10 băieți și fete.

La toate acestea e necesar să mai 
adăugăm că școala dispune de ma
teriale și echipament sportiv în va
loare de aproape 50 000 de lei (pro
curat în bună parte din veniturile 
asociației sportive).

La plecarea noastră de la S.M. 2 
Satu-Mare profesoara de educație fi
zică Ecaterina Fop a ținut să ne 
destăinuie un „secret" : Sportul mer
ge bine în școală datorită și faptu
lui că există o strînsă colaborare 
între profesorii de educației fizică și 
cei de altă specialitate și nu întîm- 
plător mulți dintre cei mai buni spor
tivi ai școlii sînt și fruntași la în
vățătură...

T. RÂBȘAN

Un reușit „stînd în mîini" la paralele, 
aparat montat de curînd în parcul spor
tiv al școlii. Execută unul dintre cei 
15 elevi care fac parte din secția de 

gimnastică a S.S.E. Satu Mare.

Din experiența organizațiilor sportive sătești

SPORTUL ÎN COMUNA OBÎRȘIA NOUĂ
• 600 MEMBRI IN UCFS*  LOCUL II PE REGIUNE LA TENIS DE MASA IN 
SPARTACHIADA REPUBLICANA • 3 CENTRE DE INIȚIERE IN SPORT 

• APROAPE 1 000 DE BICICLIȘTI ÎN COMUNA
Au trecut doar patru ani de cînd 

oamenii muncii din comuna în care 
îmi desfășor activitatea ca profesor 
de educație fizică au făcut cunoș
tință cu sportul în adevăratul sens 
al cuvîntului. Fără îndoială, cei mai 
mulți dintre ei știau despre sport 
doar din emisiunile postului de radio 
și de televiziune și rareori, dacă nu 
niciodată, se încumeta cineva să 
facă sport în comuna Obîrșia.

Luîndu-mi în primire postul de pro
fesor la Școala de 8 ani din Obîrșia 
Nouă, am încercat. însă, să obișnuiesc 
oamenii din sat cu practicarea spor
tului, să-z apropii de această activi
tate atît de utilă și necesară. Sub 
îndrumarea secretarului comitetului 
de partid, tov. Oprea Cismaru. cu 
sprijinul președintelui sfatului popu
lar comunal, tov. Ion Tîrziu și cu 
largul concurs al altor iubitori ai 
sportului din comună. în 1961 am pus 
bazele unei asociații sportive. A 
trecut de atunci un timp relativ scurt, 
dar cîte realizări frumoase am. obți
nut în această perioadă ! Deasupra 
cifrelor înscrise în dările de seamă, 
mi se pare demn de subliniat faptul 
că astăzi cooperatorii din comuna 
Obîrșia consideră prezența pe terenul 
de sport ca o necesitate vie. răs- 
punzznd de fiecare dată cu entu
ziasm chemărilor consiliului asocia
ției sportive.

Avînd de partea noastră această iz- 
bîndă, nu ne-a fost greu să obținem 
și cîteva succese ce merită a fi sub
liniate. Astfel, asociația noastră nu
mără astăzi aproape 600 de membri 
UCFS (toți cu cotizația plătită la zi), 
care practică fotbalul, voleiul, hand
balul. baschetul, atletismul și gim
nastica. Echipele noastre de fotbal, 
volei, handbal, tenis de masă și tir 
au participat cu regularitate la cam
pionatele asociației, organizînd nume
roase „duminici cultural-sportive" a- 
tît în comuna Obîrșia cît și în satele 
învecinate. Constituie o mîndrie pen
tru comuna noastră baza sportivă. 
In mijlocul satului membrii asocia

Spartachiada
încă înainte de a da caisul în floa

re încolțește iarba. Din imensul cqi 
vor verde, carpete de gazon se aș-Si 
tern peste dreptunghiurile stadioane
lor. Și atunci, din tulnicele răspîn- 
dite în întreaga țară, pornește o ade
vărată chemare a primăverii către în
treg tineretul. Spartachiada îi invită 
pe toți la startul probelor sale, îi 
cheamă să se măsoare voinicește, 
pentru desemnarea celor mai iuți, 
mai puternici, mai îndemînatici.

La 15 aprilie am fost martorii pri
melor dispute. Deschiderilor sărbăto
rești le-au urmat entuziaste întreceri. 
La București — pe stadioanele de la 
Progresul, Metalul, Centrul poligra
fic București, Voința, la Iași, la Cîm- 
pina, la Cluj și Baia Mare, peste tot, 
mii și mii de tineri au răspuns aces
tei chemări. începutul a fost făcut. 
Dar nu este de ajuns. Să menținem 
mereu vie această flacără a entuzias
mului, să asigurăm tineretului posi
bilitatea să se întreacă în cît mai 
multe competiții.

Spartachiada, marea competiție tra
dițională, începe în pragul primăverii 
și se încheie toamna. A fost concepu
tă așa, pe o arie largă, pentru a pune 
la dispoziția amatorilor de sport cinci 
luni pline de competiții programate 
la 14 discipline. OrganizatonWr di
feritelor etape, activiștilor sportivi, 
sportivilor fruntași, tehnicienilor și 
instructorilor voluntari le revine în
datorirea de a pune umărul la temei
nica organizare a acestei activități. 
Pentru că Spartachiada de vară tre
buie să însemne tot mai mulți oameni 
ai muncii, întregul tineret, la startul 
Întrecerilor, posibilitatea de a crea 
unor mase tot mai largi deprinderea 
de a face sport, menținerea lor într-o 
activitate sportivă sistematică și or
ganizată. Spartachiada de vară mai 
înseamnă un prilej pentru antrenorii 
noștri de a găsi noi elemente talen
tate care să devină „schimbul de șta
fetă" al maeștrilor emeriți, al cam
pionilor și recordmanilor de azi. De 
asemenea, marea competiție a sezo
nului de vară poate și trebuie să în
semne — prin efort colectiv — un 
mijloc de consolidare organizatorică, 
de creștere a bazei materiale a or
ganizației noastre.

Așadar, succesul Spartachiadei de 
vară poate fi asigurat străduindu-ne 
să fim la înălțimea dorinței tineretu
lui de a face sport, unindu-ne efortu
rile pentru a mări continuu numărul 
competițiilor.

HRISTACHE NAUM

ției sportive au amenajat o bază spor
tivă simplă. în jurul căreia au fost 
plantați pomi decorativi șl fructiferi. 
Intr-o clădire veche am amenajat 
chiar o sală de sport, unde activita
tea se desfășoară și în cursul iernii. 
De asemenea, într-o casă s-a ame
najat o sală de gimnastică, rezervată 
îndeosebi elevilor Școlii de 8 ani.

Anul trecut, am avut o mare satis
facție. In cadrul Spartachiadei repu
blicane echipa feminină de tenis de 
masă a asociației sportive din Obîr
șia a obținut locul doi ne regiune. 
Evenimentul a constituit un stimu
lent pentru activizarea întrecerilor 
sportive în comuna noastră. Ca ur
mare, la începutul acestui an am în
ființat de inițiere la tir, te
nis de mase și handbal, unde sperăm 
să a*  rac cm număr însemnat de
fete.

In planul nostru dc muncă pe 1965 
figurează și alte obiective însemnate. 
Mai întîi. intenționăm, să lărgim ac
tuala bază sportivă. Cu resurse lo
cale, prin muncă patriotică, vom a- 
menaja un centru de tir pentru copii, 
un ring de box volant. In prezent, 
peste 1 000 de locuitori din comună 
posedă biciclete și doresc să participe 
la acțiuni sportive. In acest sens, vom 
încerca să facem unele lucruri în 
cursul acestui an.

Sprijinul și îndrumar za permanentă 
pe care o avem din pa^ea comitetu
lui comunal de partid, colaborarea 
rodnică dintre activiștii sportivi și 
școală, sfatul popular și celelalte or
ganizații de mase, entuziasmul și pa
siunea cu care se lucrează în aso
ciația noastră constituie tot atîtea 
premise că planurile noastre de viitor 
se vor înfăptui, că succesele sportive 
ale comunei Obîrșia vor fi din ce în 
ce mai mari.

prof. ION PTRVAN 
președintele asociației sportive 

din comuna Obîrșia, raionul Corabia, 
regiunea Oltenia
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începe un nou campionat republican

Pe primul plan—lupta pentru calitate

gtetfe

Începe campionatul de polo pe apă! Vom asista, deci, din nou la dîrzele
palpitantă a echipelor spre titlul de campioană

dispute găzduite în bazine, la „cursa" 
a țării

Prima surpriză de proporții la Brașo

O nouă ediție a campionatului re
publican ia startul duminică în Capi
tala și în alte trei oțașe (Oradea, Ti
mișoara și Tg. Mureș). Așadar, cele 
mai bune formații, de polo pe apă se 
vor întrece din npu, timp de 5 luni, 
pentru cucerirea titlului de campioană. 
Competiția reunește trei echipe bucu-

BRAȘOV 29 (prin telefon de la trimisul 
nostru). începutul partidei dintre Rapid 
și formația locală Voința lăsa 
că bucureștencele vor recolta, 
firesc, victoria, mai ales că și 
nuiare ele au jucat foarte bine, 
cu precizie: 9—0 (min. 4), 14—4 . 
18—5 (min. 9) și 20—10 (min. 13). Dar si
guranța lor absolută că vor obține vic
toria —, care doar se contura — le-a de
terminat pe baschetbalistele feroviare să 
privească partida cu ușurință și să se... 
relaxeze. Ca urmare â acestui , lucru, 
brașovencele au revenit puternic, apro- 
piindu-se în min. 19 la un punct: 20—21. 
Din acest moment, jucătoarele bucureș- 
tene au început să acționeze crispat; ele 
nu au mai putut depăși zona adversă și 
au aruncat la coș rar și imprecis. Astfel 
că, în repriza secundă , Voința Brașov
— care a luptat cu o dîrzenie dempă ’de 
toată admirația — a echilibrat jocul, sco
rul menținîndu-se tot timpul strîns. 
înaintea ultimelor 5 minute tabela de 
marcaj indica egalitate perfectă: 41—41.

Finalul partidei a fost de-a dreptul vpa- 
sionat. în min. 37 Rapidul deține avan
taj (44—41), dar Ecaterina Vogel readuce
— prin două acțiuni de toată frumusețea
— conducerea echipei sale (45—44). Din 
nou este rîndul rapidistelor să treacă 
la conducere (Ivanovici transformă două 
aruncări libere), pentru ca în ultimul 
minut Virginia Ferariu s-o imite și să 
aducă echipei sale o victorie pe cit de 
surprinzătoare, pe atît de meritată. La 
realizarea scorului de 47—46 (20—23) pen
tru Voința Brașov au contribuit: E. Fe- 
rencz 5, A. Racoviță 14, E. Ivanovici 12, 
M. Eckert 8, R. Demian 5, V. Zăvădescu 
2 de la Rapid și O. Simon 4, E. Vogel 
13, H. Esigman 2, V. Ferariu 15, H. Her- 
geț 11, U. Gundisch 2 de la Voința. Ar
bitrii C. Armășescu (Buc.) și E. Hotya 
(Oradea), în dorința de a da mai multă " 
cursivitate jocului, au lăsat nesancțio
nate o serie de greșeli evidente din par
tea ambelor echipe. Arbitrajul lor însă 
nu a influențat rezultatul final ;ial me
ciului.

în cea de a doua partidă a zilei, Ști
ința București a întrecut pe Mureșul Tg. 
Mureș cu 66—46 (32—31). Meciul a fost 
extrem de echilibrat timp de 27 de mi
nute, baschetbalistele mureșene dînd o 
replică neașteptat de dîrză echipei cam
pioane. Ba, mai mult, Mureșul a con
dus cu 16—13, 22—16 și 26—18, lăsîndu-ne 
să întrevedem un final de meci palpi-

impresia 
cum era 
în conti- 
punctind 
(min. 6),

tont. Dar, spre surprinderea future 
celor prezenți, outsiderul a avut o căder 
fu totul inexplicabilă în ultimele 10 m: 
nute, cînd a înscris doar 4 puncte faț 
de cele 22 de puncte marcate de Știința 
astfel că studentele din București au ir 
chelat victorioase și cel de al doilea jo' 
din turneul final. De altfel, Știința mii 
nifestă o formă bună la această intre, 
cere finală, fiind decisă să-și apere ci 
toate puterile titlul de campioană. Pune 
tele au fost realizate de: Haralambie ■' 
Simon 16, Nagy 6, Gheorghe 15, Dumi
trescu 22, Tintorescu 2 de io știința ș 
Pircan 11, Varga 18, Csorvassy 9, Mada 
rasz 6, Torday 2 de la Mureșul. Au eoni 
dus cu scăpări v. Chioreanu (Cluj) ș 
M. Szalteleki (Oradea).

Constructorul București—Voința Bucu . 
rești 58—47 (23—18, 43—43).

.. Turneul continuă vineri și sîmbâtă ș 
se încheie duminică dimineața, cind este 

‘programată partida decisivă dintre Știin
ța București și Rapid.

D. STĂNCULESCU

reștene (Dinamo, Sieaua și Rapid — 
promovată anul trecut în prima ca
tegorie), trei clujene (Știința, Voința 
și C.S.M.), Crișul Oradea, Mureșul 
Tg. Mureș, Industria Linii Timișoara 
și I. C. Arad.

Iubitorii acestui sport așteaptă jocuri 
de cît mai bună calitate, spectacole 
plăcute și interesante. De altfel, toc
mai lupta pentru calitate va trebui să 
stimuleze cel mai mult în acest an 
pe toate echipele noastre fruntașe. Să 
nu uităm că în acest sezon, reprezen
tativele țării noastre vor fi angrenate 
într-o serie de importante competiții 
internaționale unde vom avea de în
fruntat cei mai puternici adversari. 
Or, pentru a putea face față valorii 
tot mai mari a acestor turnee inter
naționale va trebui ca selecționerii 
noștri să dispună în permanență de 
un lot numeros de jucători, bine pre-

gătiți, cu posibilități de a ne repre
zenta țara cu cinste. De aceea, ținem 
să atragem atenția de la început că 
fiecare meci de campionat va trebui 
să fie folosit de echipele noastre nu 
numai ca un prilej de a acumula 
puncte în clasament, ci și ca un mijloc 
de permanentă verificare a posibilită
ților, de continuă depistare și îndrep
tare a lipsurilor existente. Așadar, pe 
primul plan — lupta pentru CALI
TATE.

In etapa inaugurală sînt programate 
4 partide, cea de a 5-a (Voința Cluj— 
Știința Cluj) fiind amînată. La Bucu
rești, Steaua joacă cu C.S.M. Cluj 

............................ora 12), 
Arad, la 
primește 
Dinamo 

se întîl-

Duminică, la Dinam»

Triunghiularul de diMrach
R. P. Română—U.R.S.S.—

din Capitală
DUMINICA 2 MAI 1965

liminariile campionatului 
teren Gloria, pra

Programul competițional

Ultima reuniune din „turneul celor 4

s-au
șapte

FOTBAL. Stadionul „23 August", 
ora 16,30: România—Turcia (pre- 

mondial); 
Metalul—

Unirea Rm. Vîlcea (cat. B), 
11,45: Metalul—Ș.S.E. Ploiești
(jr.) : teren Timpuri Noi, ora 10: 
Flacăra roșie București—VictoriaFlacăra . ___ T__
Giurgiu (cat. C) ; stadionul Pro
gresul, ora 12: Progresul Bucu
rești—Flacăra roșie București (jr.) ; 
teren Veseliei, ora 10,30: ' Viitorul 
Electronica București — Electrica 
Constanța (jr.) ; stadionul Giulești, 
ora 9,15 : Tehnometal București— 
Rapid Mizil (jr), ora 11: Rapid 
București—Poiana Cîmp'na (jr.) ; 
teren Steaua, ora 10,30: Steaua— 
C.S.Ș. București (jr.).

RUGBI. Teren Steaua, ora 9: 
Sieaua—Știința Timișoara ; stadio
nul Progresul, ora 10,30: Progre- 

Constructorul,su!—Gloria; teren C
ora 12.15: Constructorul—Știința 
Petroșeni — jocuri în campionatul 
republican.

HANDBAL. Stadionul Giulești, 
ora 10: Rapid—Cauciucul Oraș 
Gh Gheorghiu-Dej (m. II), ora 
11,15: Rapid—Știința Cluj (f. I) ; 
teren Dinamo, ora 16,15: Electro
magnetica—Rulmentul Brașov (f. 
11). ora 17,15: Dinamo București— 
Voința Sighișoara (m. I).

VOLEI. Sala Dinamo, cu înce
pere de la ora 8,30: Progresul— 
CSM. Cluj (f. I), Semănătoarea— 
Electroputere Craiova (m. II), Pro
gresul—Farul Constanța (m. ” 
Dinamo—Constructorul Brăila 
I) — meciuri în campionatele 
publicane de categorie A.

I), 
(ra
re-

Di-MOTOCICLISM. Stadionul 
namo, ora 10: concurs internațio
nal de dirt-track, cu participarea 
selecționatelor Bulgariei, U.R.S.S. 
și României.

POLO. Ștrandul Tineretului, de la 
ora 9: Rapid—C.S.Ș.
Steaua—Dinamo (jr.), Ș.S.E. 
Ș.S.E. 2 (jr.), Steaua—C.S.M. Cluj 

meci în cadrul campionatului 
republican, Progresul—Știința (jr.).

(jr),
1—

accidentării 
în 

două reuniuni, 
de aseară 

numai , , 
oficiale. în ca-

muscă

în urma 
mai multor boxeri 
primele 
în gala 
disputat 
meciuri
drul categoriei 
s-au întîlnit St. Costescu 
și C. Gruiescu. Cu toate 
că, după două reprize 
echilibrate, ultima a a- 
parținut boxerului craio
vean, St. Costescu, juriul 
i-a refuzat acestuia vic
toria, în favoarea 
Gruiescu.

La cocoș, N. Gîju 
reușit să-l întreacă 
puncte pe brăileanul 
Covaliov, prin boxul său 
derutant, în continuă 
mișcare. Covaliov a fă
cut o adevărată risipă 
de energie, dar majori
tatea 
și-au 
meci frumos, viu dispu
tat, au oferit cele două 
„pene" N. Deicu și A. 
Simion. După două re
prize egale, Simion — mai 
ultima parte a meciului — 
victoria la puncte.

C. Stanef, deși a cîștigat

loviturilor sale nu 
atins ținta. Un

(Ștrandul Tineretului, de la 
la Oradea, Cricul cu I.C. 
Timișoara, Industria Linii 
vizita echipei campioane, 
București, iar la Tg. Mureș 
nesc Alureșul și Rapid București.

M. TRANCA

Scurt interviu

lima, o lovitură „fericită" la stomac 
i-a adus lui Stanef o victorie pe care, 
după felul în care s-a disputat me
ciul, nu o merita.

V. Antoniu a încheiat „socotelile" 
în primele secunde cu colegul său de 
sală, N. Moldovan. Un croșeu de 
dreapta, Moldovan cade și după cele 
8 secunde nu mai vrea să reia lupta, 
învingător prin abandon Antoniu. I. 
Marin (cat. semimijlocie) b.p. T. Mi- 
trea. La categoria semigrea, V. Tran
dafir l-a învins prin abandon în ul
tima repriză pe I. Ivan. în meciuri 
amicale, C. Crudu b.p. I. Sabău, H. 
Stumpf b.p. M. Cojocaru.

Duminică dimineața la ora 10, pe sta
dionul Dinamo din ’ Capitală, se va da 
startul în concursul triunghiular de dirt- j 
track la care participă sportivi din 
U.R.S.S., R.P.B. și R. p. Română. în
trecerea suscită un interes deosebit da
torită valorii ridicate a competitorilor. 
Iubitorii sportului cu motor din țara noa
stră vor avea ocazia să-i revadă „la lu
cru" pe V. Moiseev și I. Cekranov 
(U.R.S.S.), G. Macev și P. Lukanov 
(R.P.B.). Ei sînt cunoscuți de la evolu
țiile anterioare cînd au demonstrat înalta 
clasă ce o dețin pe plan european. Con
cursul se va desfășura pe parcursul a 
13 manșe și va fi repetat (în aceeași al
cătuire) miercuri 5 mai de la ’c^ra 17. în 
imaginea alăturată vă prezentăm un as
pect de la „triunghiularul* 1 de anul tre-

Fază din meciul N. Moldovan—FI. Pătrașcu, dis
putat marți seara. O „stingă" a lui Moldovan 

(dreapta) sparge garda boxerului craiovean
Foto : V. Bageac

activ în 
a obținut

prin K.O.

,în ultima repriză în fața lui C. Bu- 
zuliuc, ne-a dezamăgit din nou prin 
felul în care a boxat. După două re
prize, Buzuliuc era învingător. în ul-

Campionatele universitare

ECHIPA FEROVIARA A R. P. ROMANE PE LOCUL III
LA CAMPIONATELE EUROPENE

Poligonul Tineretului a găzduit re
cent întrecerile studențești de tir, din 
cadrul fazei pe centrul universitar Bucu
rești. Ca și la edițiile precedente ale 
competiției, trăgătorii de la Institutul 
de Arhitectură s-au situat printre ani
matorii întrecerilor. Cu acest prilej, 
studenta Maria Ignat a stabilit și un 
nou record republican, la proba de armă 
sport 3X20 focuri, cu 501 puncte.

Iată și rezultatele tehnice. ECHIPE, 
fete : 1. Arhitectura 1290 p ; 2. Me
dicina 1 262 p ; 3. Universitate 1 251 
p ; băieți: 1. Arhitectura 1 975 p ; 2. 
Construcții 1944 p ; 3. Politehnica 
1933 p. INDIVIDUAL, fete: 1. Ma
ria Ignat (Arhitectura) 501 p — nou 
record republican; 2. Gabriela Ranghe-

lovici (Universitate) 464 p ; 3. Eugenia 
Zaharescu (Medicină) 457 p ; băieți, 
categoria I și maeștri: 1. Robert Wein- 
rich (Arhitectura) 522 p ; 2. Gheorghe 
Stoian (Arhitectura) 511 p ; 3. Decebal 
Recea (Arhitectura) 501 p ; categoria 
a 11-a : 1. Constantin Calisov (Poli
tehnica) 488 p ; 2. Otto Braun (Con
strucții) 485 p ; 3. Mihai Negrișanu 
(Construcții) 482 p.

Proba de concurs, pentru toate cate
goriile a fost cea de armă sport 3X20 
locuri.

Trăgătorilor clasați pe primele locuri 
le-au fost decernate — prin comisia 
sportivă a centrului universitar Bucu
rești — cupe, plachete, diplome, cărți 
ți material sportiv.

Trenul accelerat 102 Belgrad-Bucu- 
rești a adus în Capitală reprezenta
tiva noastră feroviară care a parti
cipat Ia campionatele europene de 
popice. Pe peronul Gării de Nord 
ne-am apropiat de ing. Tudor Marin, 
conducătorul delegației, rugîndu-1 să 
ne relateze cîteva amănunte de la 
întrecerile desfășurate între 22—26 
aprilie pe arena cu patru piste din 
orașul Maribor.

— Ediția a IlI-a a actualelor cam
pionate, ne-a spun interlocutorul 
nostru, a reunit selecționate mult 
mai valoroase decit în anii trecuți. 
Dovada : 4 echipe au reușit să depă
șească granița celor 5 000 p.d. Notați 
clasamentul: 1. Austria 5186 p.d; 
2.R.S.F.I. 5180 p.d.-, 3. R.P. ROMÂNA 
5138 p.d.; 4. R.P.U. 5107 p.d.; 5. R.S.C. 
4893 p.d.; 6. R.F.G. 4888 p.d.; 7. Fran
ța 4401 p.d.; 8. R.P.P. 4128 p.d.

— S-a 
vidual ?

— Da, 
gat de 
că vă interesează poziția sportivilor

făcut și un clasament indi-

un clasament însă neomoio- 
forul de specialitate. Cred

noștri. T. Szemani, cu 923 p.d., a ob
ținut a doua performantă a competi
ției, P. Pur)e a ocupat locul 11 cu 
865 p.d., C. Vînătoru locul 12 cu 
859 p.d., V. Mîntoiu locul 19 cu 848 
p.d., C. Balaban locul 27 cu 828 p.d. 
și T. Buzea locul 32 cu 815 p.d. Cinci 
jucători romini se află in prima ju
mătate a clasamentului.

— Neîndoios, lucru bun, însă nu
mai T. Szemani a corespuns în total.

— Da, rezultatul lui este foarte 
bun. Trebuie însă să țineți seama că 
Mintoiu, Balaban și Buzea au fost la 
primul lor concurs international ju- 
cind întîia oară pe o arenă cu 4 
piste. De aceea, consider că au avut 
o comportare mai mult decit mulțu-X 
mit oare.

— Despre 
spune ? 
. — Piste 
competent,
atmosferă de prietenie în tot cursul 
întrecerilor.

organizare ce ne puteți

regulamentare, arbitraj 
organizare ireproșabilă,

TR. Ă.



s
In sfîrșit, iată-ne în fața primului examen fotbalistic din cadrul preli

minariilor campionatului mondial de fotbal — partida România—Turcia. 
Vn examen care poate fi trecut cu sucbeș de fotbaliștii noștri și de care 

-depinde obținerea unor puncte prețioase în lupta pentru calificare în grupa 
a 4-a.

Formația turcă, posesoare a cîtorva rezultate bune obținute pe plan 
internațional, a venit la București hotărîtă să facă o partidă mare. Din 
declarația conducătorului lotului turc „Vrem ca prin jocul nostru să lăsăm 
o impresie plăcută spectatorilor români", ne dăm și mai bine seama de 
importanța majoră ce o acordă sportivii de pe malurile „Cornului de aur" 
meciului de duminică.

Iată de ce fotbaliștii noștri trebuie să privească cu cea mai mare 
răspundere această întîlnire. Cunoscînd bine jocul fotbaliștilor turci, dîrze- 
nia cu care atacă sau se apără, formația noastră trebuie să depună tot 
efortul și toată pasiunea de care este capabilă, pentru a obține victoria. 
Ion Ionescu, pe care fotbaliștii turci îl consideră... „inamicul nr. 1", Mate- 
ianu, cu marea sa rază de acțiune, activul Ghetgheli, „tunarul" Geor
gescu, și toți ceilalți jucători, care de atitea ori au arătat că pot face 
mult, că știu să smulgă în întîlnirile decisive rezultatul favorabil de care 
este nevoie, sînt datori că duminică să-și pună și mai mult în valoare 
calitățile, priceperea lor. Sîntem siguri, de asemenea, că publicul nostru 
spectator, prin încurajările sale, va da aripi jucătorilor noștri și va aplauda 
jocul de calitate al celor două formații, lupta lor sportivă pentru întîietate.

Asociindu-ne tuturor iubitorilor fotbalului romînesc, adresăm fotbaliștilor 
nof^ ^-Gn călduros : SUCCES I

Duminică, la Istanbul

Turcia B—România B
După cum s-a mai anunțat, dumini

că pe stadionul „Mihat Pașa*  din 
Istanbul se vor întîlni reprezentati
vele secunde ale celor două țări. în 
vederea acestui meci fotbaliștii ro
mâni și-au continuat pregătirile sub 
conducerea antrenorilor Bazil Ma
rian și Angelo Niculescu. Zilele tre
cute ei au efectuat mai multe antre
namente și jocuri cu echipe de ca
tegorii inferioare. Ultima verificare 
de acest gen a avut loc miercuri 
pe stadionul Dinamo din Capitală, 
cînd naționala noastră B a evoluat 
în compania formațiilor Dinamo Vic
toria și Dinamo Obor (cîte 45 de mi
nute cu fiecare). Antrenorii au pus 
accent pe omogenizarea echipei și 
pe mărirea vitezei înaintașilor în fa
zele de finalizare. în general echipa 
s-a mișcat bine, a manifestat multă 
poftă de joc, toți fotbaliștii încadrîn- 
du-se în sistemul preconizat de an
trenori. Asupra jocului de la Istanbul, 
Bazil Marian ne-a făcut următoarea 
declarație : „Nu va fi un meci ușor. 
Turcii joacă într-un ritm infernal pe 
teren propriu, sînt bine susținuți de 
public. în plus, ei practică un fotbal 
bărbătesc, care sper să nu depășeas
că limitele sportivității, dat fiind ca
racterul amical al acestei întilniri. 
Firește însă că sportivii turci vor dori 
cu orice chip să obțină o victorie aca
să. Am prevăzut toate acestea și am 
dat indicații in consecință. Am mare 
încredere în jucătorii noștri și sper 
ca aceasta să nu-mi fie înșelată. Ne-am 
bucurat de cele mai bune condiții în 
perioada pregătitoare, deținem o for-

mă care in mod firesc ne face să 
sperăm într-un rezultat favorabil..." 

După toate probabilitățile Româ
nia B va alinia duminică la Istanbul 
următoarea formație : Andrei — Lu- 
pescu, D. Nicolae, Grăjdeanu, Delea- 
nu — Năftănăilă, D. Popescu — Ba
dea, Frățilă, Sasu, Nunweiller VI. 
Vor mai face deplasarea : Constanti- 
nescu — portar, Adam, Sabo, Ja- 
maischi și Al. Georgescu — 
de cîmp.

Din Istanbul avem puține 
privința pregătirilor echipei 
Pînă ieri dimineață antrenorii nu că
zuseră? de acord asupra formației de
finitive ce va fi opusă României. Am 
aflat doar că în cursul acestei săptă- 
mîni au fost convocați mai mulți ju
cători de la echipele din Istanbul, 
Izmir și Ankara. în orice caz, după 
cum ni s-a relatat, României îi va fi 
opusă o formație redutabilă. Fotbaliș
tii turci vor căuta să se impună aten
ției selecționerilor, pentru a-și păstra 
locul în echipă 6 perioadă mai înde
lungată, deoarece duminică 9 mai 
Turcia B joacă cu Bulgaria B, iar în 
continuare echipa are un bogat pro
gram în acest an.

jucători

vești în 
gazdă

T B A ■_
întilnirea de fotbal România -+(Turcia
în preliminariile campionatului mondial

(Urmare din pag. 1)

aceea, întâmplător faptul că în lot figu
rează un număr de 7 fotbaliști de la 
Rapid. In general, selecționabilii au 
dat satisfacție în jocurile de verifi
care susținute în această primăvară.

ANTRENAMENTUL DE IERI AL 
LOTULUI NOSTRU

Jucătorii din lotul nostru reprezen
tativ au susținut ieri după-amiază un 
ultim joc de omogenizare, întâlnind 
formația de categoria B Flacăra Mo
reni. A fost tin joc în care, firește, 
nu s-a urmărit rezultatul și în cursui 
căruia' antrenorii au intervenit uneori 
pentru a da indicații jucătorilor. Cu 
titlu pur informativ dăm și rezultatul: 
6—0 (2—0) pentru selecționabili. O 
„vervă de șut" deosebită a arătat 
mijlocașul Georgescu, autor a trei go
luri.

Partida a fost începută de urmă
toarea formație : Haidu — Popa, Hăl- 
măgeanu, C. Dan, Greavu — Gher- 
gheli,... Georgescu — Năsturescu, Du
mitriu II, Ion Ionescu, Crăiniceanu. 
In minutul 40, Năsturescu s-a acci
dentat (întindere musculară) deve
nind indisponibil. Locul său pe aripa 
dreaptă a fost ocupat de Codreanu. 
Pe la mijlocul reprizei secunde s-a 
făcut o masivă schimbare de jucă
tori, intrînd portarul M. Ionescu, fun
dașul Marcu, Solomon (pe post de 
mijlocaș) și Mateianu, Ultimul a fost 
folosit pe aripa dreaptă, iar Codreanu 
a trecut pe postul său obișnuit, de ex
trem stînga.

Indisponibilitatea lui Năsturescu a 
creat problema pentru postul de aripă 

a fostdreaptă. în această situație 
chemat în lot și Pîrcălab.

Formația probabilă pentru 
cu Turcia este următoarea :

HAIDU — POPA, HALMAGEANU, 
DAN, GREAVU — GHERGHELI, 
GEORGESCU — PIRCALAB, MA- 
TE1ANU, 1ONESCU, CRAINICEANU.

Reamintim că mai fac parte din 
lot: M. Ionescu (portar), Solomon, și 
Marcu (fundași), 
Dumitriu II, Voinea 
(înaintași).

„Unsprezecele" care 
minică pe teren va fi 
cursul zilei de azi de către antreno
rii Oană și Covaci.

Selecționabilii; manifestă o bună dis
poziție de joc, sînt optimiști și hotărîți 
să facă tot ce le va sta în puteri pen
tru ca echipa noastră să debuteze cu 
succes în greaua competiție care-i stă 
în față în acest an.

meciul

LA SOSIREA FOTBALIȘTILOR TURCI

Plecați miercuri dimineața din Istan
bul, fotbaliștii turci au sosit aseară 
Ia București. Drum lung, dar nu chiar 
atît de obositor, întrucît oaspeții noș
tri s-au odihnit în noaptea de miercuri 
spre joi în orașul bulgar Stara-Zagora. 
Așa încît, cînd autocarul stopează 
In fata hotelului Lido, delegația oas
peților, numărînd 25 de persoane 
(dintre care» 18 jucători) nu se gră
bește spre ...camere. Conducători, an
trenori și sportivi mai zăbovesc- în 
holul hotelului, iar noi... nu pierdem 
ocazia. Ne întreținem mai întîi cu

• Meciul de la 2 mai este al 
178-lea al echipei reprezentative a 
țării noastre.

• Cercetînd palmaresul general 
al reprezentativei noastre consta
tăm următorul bilanț: 76 victorii, 
33 meciuri egale și 68 înfrîngeri.
• Cu echipa Turciei, selecționata 

noastră s-a tntilnit pînă acum de 
9 ori. Șapte jocuri au fost amicale 
iar două (in „Cupa Europei") au 
avut caracter oficial.

• lată bilanțul 
mânia—Turcia :

1 Mai 1925, la
7 mai 1926, la
15 aprilie 1928,
3 noiembrie 1958, la București:

3— 0 (C.E.).
26 aprilie 1959, la Istanbul: 0—2 

(C.E.).
14 mai 1961, la Ankara: 1—0
8 octombrie

4— 0
9 octombrie 

0—0.
26 octombrie

2—2
După cum se vede, 5 victoriii 

românești, 2 rezultate de egalitate 
și 2 înfrîngeri. La golaveraj, avan
tajul este tot 
iilor români :

meciurilor Ro-

București: 1—2
Istanbul: 3—1 
la Arad : 4—2

1961, la București:

1963, la Ankara:

1963, la Istanbul:

în favoarea jotbalis-
18—9.

Iancu (mijlocaș), 
Codreanu

intra du-

directorul tehnic al

va
definitivat în

Sandro Puppo, 
echipei, care este oaspetele capitalei 
noastre pentru a doua oară.

Italian la origine, Sandro Puppo 
este un nume cunoscut în lumea fot
balului european, deoarece cu ani în 
urmă el a fost antrenorul faimoaselor 
echipe de club Juventus din Torino 
și F. C. Barcelona. Discutăm la în
ceput despre jocul Turcia — Portuga-

• Ieri dimineață a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Roma, o selecțio
nată a categoriei A, care va. susține 
două partide în Italia : la 2 mai cu 
Foggia (locul 7 în cat. A) și 5 mai 
cu Verona (locul 14 — din 20 de 
echipe — după 29 de etape în cat. B). 
Au făcut deplasarea următorii jucă
tori : Datcu, Mîndru, M. Georgescu, 
Nunweiller 111, Motroc, Ștefan, Ivan, 
Dinu, Koszka, Petru Emil, Jenei, Raksi, 
Ene II, Țîrcovnicu, Constantin, Haidu

! — Dinamo București. Antrenorii echi
pei sînt Valentin Stănescu și Dumitru 
Nicolae — Nicușor.

• La 12 mai se va disputa la Con
stanța returul partidei Farul—Spartak 
Plovdiv (Bulgaria) din cadrul „Cupei 
balcanice".

Ora de începere a jocurilor

de duminică in categoriile li și C

Toate jocurile programate dumi
nică în provincie în campionatul ca
tegoriilor B și C vor începe la ora 
12.30.

Prin această măsură, F. R. Fotbal 
oferă echipelor din categoriile mai 
sus amintite posibilitatea de a urmări 
la televizor meciul de fotbal România 
— Turcia din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial.

C. MANTU

Fază din meciul susținut miercuri pe stadionul Dinamo de Lotul B în 
compania formației Dinamo Obor

Foto : V. Bageac

In grupa a IV-a a preliminariilor
în grupa a IV-a a preliminariilor 

campionatului mondial de fotbal s-au 
disputat pînă acum următoarele me
ciuri :

24.1.1965 Portugalia — Turcia 5—1 
(2—1).

19.IV.1965 Turcia — Portugalia 0—1 
(0—0).

25.IV.1965 Cehoslovacia — Portu
galia 0—1 (0—1).

După cum se vede, toate trei jocu
rile au revenit Portugaliei care ocupă 
primul loc în
Portugalia 
România
Turcia
Cehoslovacia

Singura reprezentativă din

clasamentul
3
0
2,
1

3
0
0
0

0
0
0
0

seriei:
0
0
2
1

7:1 
0:0
1:6
0:1

această

6
0
0
0

serie care n-a susținut pînă acum nici 
un joc este România.

Iată ordinea meciurilor care mai 
sînt de disputat :
2.V.1965 Romînia — Turcia
30. V.1965 România — Cehoslovacia 
13.VI.1965 Portugalia —■ România 
19.IX.1965 Cehoslovacia — România 
10.X.1965 Turcia — Cehoslovacia
24.X.1965 Turcia — România
31. X.1965 Portugalia — Cehoslovacia 
21.XI.1965 Cehoslovacia — Turcia
21.XI.1965 România — Portugalia

în clasamentul golgeterilor seriei 
conduce Eusebio (Portugalia) cu 5 
goluri, urmat de coechipierii săi Co- 
lunna și Graca, Și de Ferzi (Turcia) 
care au înscris fiecare cîte un gol.

lia, disputat nu de mult la Ankara în 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial, și aflăm că rezultatul (0—1) 
ii nedreptățește pe gazde : „Sînt con
vins că portughezii sînt mai puternici 
ca noi, dar în această partidă inițiativa 
a lost tot timpul de partea noastră și 
trebuia să cîștigăm cel puțin la un 
gol dilerență". Apoi, ajungem firește, 
la jocurile de duminică. Interlocutorul 
nostru ne răspunde, cu amabilitate la 
întrebări (aflăm, -de pildă, că echipa 
pregătită de el și de antrenorul Cihat 
Arman se va apăra... numai dacă va 
fi constrînsă de formația română), dar 
ne refuză, in filial, tradiționalul... pro
nostic : „Niciodată nu dau pronos
ticuri, întrucît le socotesc inutile. 
Sint și eu un adept al zicalei: „ba
lonul e rotund".

II intervievăm apoi pe Metin, ve
deta formației turce, care cu puțin» 
ani in urmă a jucat in echipa pro
fesionistă italiană Palermo. Metin s« 
află pentru a patra oară la Bucu
rești și cunoaște bine. pe jucătorii ro
mâni. Se interesează dacă in meciul 
de duminică îl va avea adversar 
direct pe Nunweiller III, după care 
mai vrea să afle dacă va juca Pîrcă
lab. Mulțumit după prima veste și...: 
nemulțumit după cea de a doua con
simte, apoi, să ne răspundă la între
bări. Intrăm chiar în posesia pro
nosticului atît de mult căutat: „Fot
baliștii romini sînt îavoriți în 
de duminică. Mai ales că 
„acasă". Totuși, să știți, că 
considerăm dinainte învinși..."

Iată acum lotul fotbaliștilor 
Yilmaz Urul, Aii (portari),
Ozcan, Sukra (fundași), Ercan, Naci, 
Seref, Mustafa, Neyzat, Dogan (mij
locași), Mejin, Senol, Ogun, Yașar, 
Yilmaz, Gdkdel, Ayham, Haluk 
(înaintași). Și echipa probabilă s 
YILMAZ URUL — OZCAN, NUMAN, 
SEREF — NACI, MUSTAFA — YIL
MAZ GO’KDEL, METIN, AYHAN, 
OGUN, YAȘAR.

Intîlnirea România—Turcia va în
cepe la ora 16,30 și va fi condusă de 
arbitrul austriac Paul Schiller, ajutat 
de compatrioții săi Babuczek și Keiner. 
Cei trei arbitri oaspeți sînt așteptați 
să sosească în Capitală în cursul după- 
amiezii de mîine.

meciul 
joacă 

nu ne

turci r 
Numan,

Pronosport — 1 - x ■ 2 — Pronosport
Mîine este ultima zi cînd mai puteți 

completa buletinele la concursul 
PRONOSPORT de duminică 2 
1965.

Iată programul concursului :
R. P. Română — Turcia
Turcia
C.F.R.
Știința
Poiana
C.F.R.
Tractorul-Brașov — Siderurgistul 
Industria sîrmei — A.S. A. Tg. Mureș 
Sătaiăreana — C.F.R. Timișoara 
Știința Timișoara — Jiul Petrila 
Recolta Cărei — Clujeana
A.S. Ougir — C-S.M. Reșița

mai

B — R. P. Română B 
Roșiori — Flacăra Moreni 
Galați — Metalul Tîrgoviște 
Cîmpina — Constr. Brăila 
Pașcani — Știința București

• Programul concursului Prono
sport din săptămâna următoare, cel 
din 9 mai, cuprinde un meci interna
țional, întreaga etapă a campionatu
lui categoriei A, 2 meciuri din B și 
2 întâlniri din cadrul campionatului 
italian.

Iată cum se prezintă ecest pro
gram :
R.P. Bulgaria (A) — Turcia (A) 
Rapid — U.T.A.
Dinamo București — Minerul Baia 

Mare
Știința Craiova — C.S.M.S. Iași 
Dinamo Pitești — Progresul 
Steagul roșu — Știința Cluj 
Petrolul — Farul
Crișul — Steaua 
C.S.M. Reșița — Industria sîrmei

C. Turzii
Recolta Cărei — Știința Timișoara 
Bologna — Milan

i Genoa — Varese

• Concursurile Pronoexpres îm
part. săptămânal premii de valoare.

Astfel, s-au înregistrat în primeie 3 
luni ale anului câștiguri maxime de 
120 mii lei de către participanții S 
Rughinov Vadim — București, Kot- 
zog Alexandru — Reșița și Balian 
Eduard din București. Alți câștigători 
din Reșița, Cluj, Lugoj, Focșani, Iași, 
Brașov, Craiova au obținut autotu
risme și premii în bani între 30.00Q> 
și 112.000 lei.

• Astăzi începe depunerea buleti
nelor pentru concursul special 
Pronoexpres din 12 mai a.c. care 
atribuie: 10 autoturisme, frigidere, 
televizoare, magnetofoane, aparate 
de radio și alte numeroase cîștiguri 
în obiecte și bani.

O dată cu depunerea buletinelor 
pentru concursul Pronoexpres obiș
nuit din 5 mai, puteți depune bule
tinele și ia concursul special Prono
expres din 12 mai a.c.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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Duminică—etapă interesant
' Duminică, Ia rugbi, din nou o etapă 
plină. în centrul atenției se află de
sigur partida de la Iași, In care for
mația locală CSMS va juca cu Gri- 
vița Roșie. Un veritabil derbi al eta
pei-

Cu mult interes sînt așteptate și 
partidele Progresul-Gloria, și Steaua- 
Știința Timișoara. Ele promit specta
cole sportive de calitate.

în restul etapei. Constructorul va 
primi replica ȘtiirJ.ei Petroșeni, Știin
ța Cluj va juca cu Rulmentul Birlad, 
în timp ce Farul, Constanța va avea 
adversară formația Dinamo Bucu
rești.

In general, etapa de duminică se 
anunță echilibrată, cu învingători 
greu de anticipat. Pentru toate echi
pele, aceeași recomandare : să joace 
cit mai frumos, in limitele sportivi
tății. Rugbiștii bucureșteni selecțio
nați pentru meciul cu reprezentativa 
Pirineilor vor avea un bun prilej 
de verificare.

Sdecțiotiata orașului București (juniori)-Gloria 52-3!
Contouindu-și preg&tirâle pentru me

ciul ou reprezentativa Palincilor, selec
ționata de rugbi juniori a orașului Bucu
rești e susținut joi după-amiază un meci 
de verificare în compania echipei Gloria 
din campionatul republican. Rugbiștii 
juniori au avut aproape permanent ini
țiativa șl au terminat victorioși la un 
scor categoric : 52—3 (6—3.; 20—0; 26—0). 
Selecționata a început partida în urmă
toarea formație : Bumbii — Hulă, Ghețu, 
-ConsUuitincscu, Braga — Haraiambie, Du

Juniorii—în pragul „debutului" internațional
Peste două săptămîni — la 16 mai 

— juniorii noștri iți vor face debutul 
international întâlnind, la Toulouse 
puternica selecționată a Pirineilor. 
Cum evenimentul- reține, firesc, aten
ția amatorilor de rugbi din tara noas
tră, pentru a cunoaște stadiul de an
trenament, și obiectivele perioadei i- 
mediat următoare, ne-am adresat an

trenorului C. MUNTEANU, -care îm
preună cu antrenorul E. DENISCHI 
răspunde de pregătirea selecționatei 
Bucureștiului.

— Cum este așteptat meciul de 
Ia Toulbuse ?

— Cu dorința de a răspunde încre
derii arătate,- Antrenorii, ca și jucă
torii, sînt ierm hotăriți să facă totul 
pentru ca debutul internațional al ju
niorilor romlni să coincidă cu o per
formanță demnă de prestigiul cucerit 
de rugbiul nostru. Este, deci, normal 
să ne pregătim cu multă atenție. Mai 
ales pentru că primii noștri adversari 
vor ii juniorii francezi, a căror valoa
re este foarte ridicată.

— Știm că ați participat recent 
la turneul de la Heidelberg, unde 
a evoluat și selecționata Parisului. 
Ce impresie v-au făcut jucătorii 
francezi ?

— Excelentă, De altfel, urmărind 
jocurile prestate de selecționata Pari
sului am învățat multe lucruri pe care,

ACTUALITĂȚI

mitru — Fugigi, Iftimie, Bășcanu — Vlad. 
Stoleru — Bucur, Onuțiu, Dinu. Au mai 
jucat ; Meiu (centru), Marinescu și Iu
reș (fundași), Radulescu (jumătate la 
grămadă), Durbac (linia a ITI-a), Filip 
(linia a Il-a), Gh. Constantin (linia I) și 
Ghimbășan, taloner.

Meciul a fost foarte utîl iar adversarul 
— în ciuda scorului — a solicitat mult 
formația. S-a jucat deschis, marea ma
joritate a punctelor fiind înscrise din 
încercări, (t.st.).

împreună cu antrenorul E. Denischi, 
le voi aplica în pregătirea juniorilor 
noștri. Cu selecționata Pirineilor va 
trebui să jucăm numai deschis, la 
mină. La Heidelbeirg. formația engleză 
Essex a încercai să practice un joc 
defensiv și a pierdut,cu... 25—-0 1 Așa
dar, consider că singurul drum spre 
un rezultat meritoriu,este atacul. Bine
înțeles, atacul prudent, bine pregătit. 
Dar, înainte de aceasta, să precizăm 
roiul important al celorlalte compar- 
timenle. Jocul nostru trebuie să se ba
zeze pe forța de împingere a grămezii 
— in grămezile ordonate și, mai a- 
ies în cele spontane — și pe 
detenta prinzătorilor in margi
ne. Talul, pentru a ne asigura cel 
puțin 50% din baloanele existente Ia 
repunerile în joc.

— Și, acum, despre jucători...
— Echipa care ne va reprezenta la 

Toulouse va ti alcătuită dintr-un lot 
de 20 jucători : Iureș și Bumbu—fun
dași, Braga și Hulă — aripi, Constan- 
tinescu, Ghețu și Meiu — centri, Ha- 
ralambie — mifl&cgș la deschidere, 
Dumitru și Rădijleșcu — mijlocași la 
grămadă, Fugigi; RȘșcanu și Iftimie — 
linia a Ifî-a, St'oȘeru, Vlad șiGheorghe 
Filip — linia a Țl-a, Dinu și Bucur— 
stîlpi, Onutiu șî Ghimbășanu — tră
gători. Pgtru . <tf.litra aceștia : Braga, 
Rădulescu, Sffai&itîsi Onațiu au parti
cipat și ta ttr:urni! de la Heidelberg, 
jucind împotriva selecționatei Pari
sului. .'.Vlt -.j ’ ■'"

— Ce meciuri de pregătire și 
verificară sânt prevăzute în con
tinuare f

— După partida cu Gloria, selecțio
nata de juniori a Bucureștiului va iti- 
tilni' selecționata de seniori, echipa 
C.S.M.S. Iași sau altă formație din ca
tegoria A și — in ultimul meci — 
pe Rapid București.

După cum se vede, pregătiri inten
se pentru această importantă competi
ție internațională, în care dorim ca 
juniorii noștri să urmeze exemplul e- 
chipei reprezentative de seniori și 
să aibă o cit mai bună comportare.

— d. g, —

• • •

jocurile: Constructorul—Ș.S.E. 1 (te
ren Constructorul, ora 11)■ Grioifa 
Roșie—C.S.Ș. (teren Parcul Copilului, 
ora 10); Dinamo—Rapid (stadion Di
namo, ora 9) ; Steaua—Progresul (te
ren Steaua, ora 1-0,30).

* în campionatul de calificare,' o 
nouă etapă interesantă: I.C.F.— Poli
tehnica (teren Tineretului 4, ora 10) ; 
Rapid—Aeronautica (teren Gialești, 
ora 15) ; Vulcan—Olimpia (teren Vul
can, ora 10,30) ; Colorantul—Dinamo II 
(teren Tineretului 2, ora 9) ; I.S.E.— 
C.S.Ș. 2 (teren Tineretului 4, ora 11,39);
I.P.G.G. —S.N Oltenița (teren Tinere
tului 2, ora 12,30).

Luptă echilibrată pentru balon in me
ciul Gloria—C-S.M.S. Iași, din etapa 
precedentă a campionatului republican

Foto : V. Bageac

E rîfwhl echipei 
să răspundă...

Am scris — mai multe ori — 
m ziarul nostru despre doleanțele 
rugbiștilor clin Petroșeni. Și. intr-a
devăr, lucrurile nu stăteau așa cum 
trebuie. Echipa n-avea acces pe... 
stadion, Upsea echipamentul, nimeni 
nu controla și nu ajuta pregătirile 
etc. Aflăm acum că situația a în
ceput să se schimbe. Porțile frumo
sului stadion s-au deschis și pentru 
echipa de rugbi, organele UCFS mu-1 
nifestă preocupare pentru viata sec-1 
ției, acordind sprijinul -necesar. 
Deci, Știința Petroșeni nu va mai' 
iuca meciurile programate „aoasă" 
la... Petrila sau în alte '.ocalități, Și‘ 
nici nu se va mai plînge nimeni 
că rugbiul își desfășoară aici activi- 

' tatea in .„anonimat* *!.

• Duminică începe. în București, o 
■nouă competiție de rugbi în 8. Șase for
mații — Constructorul, Grivifa Rosie, 
Olimpia, Ș.S.E. 2, Ș.S.E. 1 și C.S.Ș. — 
vor participa ia această întrecere rezer
vată echipelor de juniori. Prima etapă 
programează, duminică, următoarele 
partide : Constructorul—Gri'.nț a Roșie 
(teren Constructorul, ora 9,30) și Olim
pia—Ș.S.E. 2 (teren Constructorul, 
ora 13).

• întrecerile din cadrul campiona
tului republican de juniori continuă cu
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Este, după părerea noastră, -rîndul 
jucătorilor să răspundă aoestor mă
suri prtntr-o comportare cit mai 
bună. In prezent, XV-Le din Petro
șeni ocupă locul 8 în clasament, a- 

i vmd 2 victorii fia Șt. Cluj și CSMS 
lași) și 3 infringer*  (la Parul Pro
gresul și Steaua). Credem că echipa 
poate mai malt ! Ne-a dovedit-o în 
alți ani, cînd a încheiat campionatul 
in plutonul fruntaș. Așteptăm ca și 
acum studenții din Petroșeni să a- 
salteze mai curajos primele tocuri 
ale clasamentului și, în general să 
contribuie mai mult ta ridicarea'ca
lității 'Campipnatului. de rugbi Pen
tru că, să nu uităm, Știința Petro
șeni este pînă acum echipa cu cea 
mai slabă eficacitate (9 p) l

VEȘTI DIN TARĂ
CENTRU DE INIȚIERE

Pe lingă asociația sportivă Textila 
din Mediaș funcționează un centru de 
inițiere în tenisul de cîmp pe care îl 
urmează copii între 8 și 14 ani. Șe-

dintele de pregătire, la care parti
cipă 38 de copii, se desfășoară sub 
conducerea antrenorului R. Snaider. 
Dintre viitorii sportivi se remarcă 
prin talent și conștiinciozitate în pre
gătire C. Georgescu, Lucia Popa, K. 
Ditrih ș.a.

2. RÎȘNOVEANU 
coresp.

UN NOU RECORD REGIONAL

în ultima etapa a campionatului o- 
rășenesc echipa Minerul Vulcan, ju- 
cînd in compania minerilor din Lonea, 
a reușit să obțină 4998 p. d., rezultat 
ce depășește cu 21 de popice recor
dul regional. Din echipa învingătoare 
s-au remarcat Manea Tirnsoiu (879 
p. d.j. Iosif Balogh și Mihai Toroc 
cu cile 848 pxL Minerul Lonea a to
talizat 4946 p.d. evidențiindu-se Du
mitru Bălărie (855 p.d.) și Ion
Șchiopulescu (835 p.d.).

S. BĂLOI-coresp.
PRIMELE CONCURSURI

în 32 de asociații sportive din ra
ionul Costești au început întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de vară, la 
care au participat, pînă acum, aproape 
4 000 de tineri. Cele mai reușite

Duminică 2 mai, în campionatele 
republicane de categorie A se voi des
fășura 16 partide, conform programu
lui de mai jos, în care la fiecare meci 
primele sînt menționate echipele gazde.

SERIA I : Dinamo 'București—Con
structorul Brăila, Progresul București 
—Farul Constanța, Știința Timișoara 
—Rapid București, Dinamo Bihor— 
Steaua București, Știința Galați— 
C.S.M.S. Iași, Tractorul Brașov—Pe
trolul Ploiești, Minerul Baia Mare— 
Știința Cluj (masculin), Progresul 
București—GS.M. Cluj, C.S.M. Sibiu 
—Știința București, Farul Constanta 
—Metalul București, Partizanul roșu 
Brașov—Știința Cluj, Voința Craio
va—Dinamo București (feminin). ,

SERIA A Il-Ă: Semănătoarea

București — Ele cir op ut ere Crai». 
C.S.M. Cluj—înainte Timișoara, I 
sîrmei C. Turzii—Metalul Pitești, Șii 
ța Patroșeni—Știința Brașov (ma» 
Un. penultima etapă).

In genere, o, etapă cu probleme n 
puține pentru echipele masculine < 
jumătatea de sus a clasamentului : 
riei I, în schimb deschisă ericăi 
rezultate în trei din cele patru în 
niri ale seriei a Il-a, unde echip 
dau penultimul asalt dinaintea încl 
ierii camp'tonatwlui. Dintre meciuri 
feminine, «nai -echilibrate par a fi o. 
de la Consta-ața și Brașov, suiri ini; 
în programul de mai sus împreună 
celelalte jocuri «nai .importante â 
•etapei.

Gazdele învinse în meciu file masculine jucate ieri
în meciurile masculine jucate 

ieri la Brăila ți ia Cluj, in cadrai 
campionatului la seria I a -catego
riei A, amîndouă echipele oaspete 
au terminat învingătoare.

LA BRÂILA, Constructorul i-a 
cedat cu 2—3 (14—16, 15—12, 15— 
11, 6—15, 8—15) liderei clasamen
tului, Tractorul Brașov. Brașove
nii au învins cu atâta dificultate 
deoarece s-au prezentat sub vatoa- 
rea așteptată de la ei, iar gazdele 
le-au dat o replică extrem de 
dînză, făcând dovada unei deosebite 
puteri de luptă. Cei mai buni de 
pe teren : Bartha de la învingători 
și Radu de la Constructorul.

N. COSTIN
-corespondent

LA CLUJ, Steaua București a 
dispus de Știința tot cu 3—2 ca și 
Tractorul de Constructorul, înre-

C. S. M. ClUJ-fABOl (f) 1-3
Jucată marți la Cluj, partida femi

nină din campionatul c.a.tegoriiei A, 
seria I, C.S.M.-—Farul Constanța, a 
lua't sfîrșit ou victoria oaspetelor care, 
comportîndu-se mai slab decît în par
tida de la 25 aprilie ca Știința, an 
pierdut un set în fala ultimei clasate. 
ReruMat final; /—j (3—1/5, 9—15, 
15—10, 7—J5). Gete mai bune de pe 
teren au fost jucătoarele Goloșie de la 
Farul și Bdezan de la C.S.M.

ȘT. TĂMAȘ -coresp.

concursuri au avut loc la Știința 
Costești, Victoria ionești, Steaua Mă- 
zăceni Deal, Recolta Izvorul, Re
colta Slobozia etc. Merită să sub
liniem munca depusă de profesorii, 
de educație fizică Ion Stănescu 
(Costești), Contantin Puiu (Măză- 
ceni Deal), Maria Gheorghe (Raciu), 
Valeriu Georgescu (Izvorul) și alții 
în acțiunea de pregătire a sportivilor 
și organizarea întrecerilor.

CONSTANTIN CHIRIȚĂ -coresp.

TERENURI SPORTIVE SIMPLE

O dată cu începerea activității 
sportive în aer. liber, elevii de la 
școlile din Sibiu au trecut la amena
jarea de terenuri simple. Astfel, ele
vii de la școala generală de 8 ani nr... 
15 și-au amenajat, în timpul liber, te
renuri de handbal și volei precum 
și sectoare de atletism. Viitorii tehnî-' 
cieni de la școdla sanitară au prestat, 
în fiecare ș.ăptămînă cîte două ore

de muncă patriotică la terenurile de 
volei și baschet, iar micii sportivi de 
la școala generală de 8 ani nr, 18, 
și-au amenajat o pistă de atletism și 
terenuri de handbal, volei și baschet. 
Asemenea terenuri simple au apărut 
in cursul acestei primăveri și în in
cinta școlilor generale de 8 ani nr. 
S, 16 și 5 precum și la școlile tnedii 
nr. 3 și 1 din Sibiu.

V. MIRCEA - coresp.

gîstrînd în cadrul seturilor scori 
pe care nu sin tem în măsură să • 
le comunicam, din cauza unui d 
ranjansent produs în timpul co 
vorbirii (telefonice, la închider 
ediției.

Mureșul Tg. Mureș—Știința 

București (f),
„capul de afiș" al etapei 

de duminică
La sfîrșitul acestei săptămini, can 

pionat-nl repuMtcan feminin (seria 
programează o serie de partide in 
portante pentru partea superioară 
■clasamentwhii. „Capul de afiș” 5’1 de 
(■ine fără îndoială confruntarea de 1 
Tg. Mureș dintre Mureșul și Științ 
București, două -din principalele cat 
didate la titlul de campioană. Stț 
dentete an o misiune dificilă, mai-’- 
Ies că mureșencele sînt extrem d 
redutabile pe teren propriu. Pentr 
a-$i menține locul fruntaș, Știința ar 
neapărat nevoie de victorie, întruci 
■echipele clasate pe locurile urmă 
toare susțin jocuri mult mai ușoar 
pe teren propriu. Vă reamintim că î 
tar, Ia București, cele două formați 
au terminat la egalitate (9—9j, dup 
o partidă foarte disputată.

Nu mai puțin interesante sînt me 
citirile programate în seria a Il-a 
campionatului feminin, în care 8 e 
chipe sînt amenințate de... retrogra 
dare, astfel că fiecare punct are ■ i 
importanță deosebită.

lată programul complet al meciu 
iilor de duminică : MASCULIN —. 
SERIA I : Dinamo București — Voiri 
ța Sighișoara, Știința Petroșeni — 
Dinamo Brașov, TractorulSBrașov — '■ 
Știința Tg. Mureș,- Seria a'R-a: Răpi' 
București — Cauciucul Oraș G,b'. 
Oheorghru-Dej, C.S.M. Reșița — Te® 
nometal Timișoara, Știința Cluj —_ 
Recolta Hălchiu; FEMININ — SE 
RIA I ; Rapid București — Științi 
Cluj, Mureșul Tg. Mureș —- ȘtiintJ 
București, Ș.M. 4 Timișoara ■•— Ș.S.E 
Ploiești, Știința Timișoara — Corifee 
ția București, Tractorul Brașov — 
C.S.M. Sibiu,- Seria a Il-a Știința Ga 
•lăți — R-ecord Mediaș, Voința Odor 
hei — Favorit Oradea, Voința Si
ghișoara ■— Progresul București, Con 
structorul Timișoara — Ș.S.E. Petro
șeni, Electromagnetica București — 
Rulmentul Brașov.

De la I. E, B. S.
• Pentru intîlnirea internațională 

de fotbal R. P. ROMANA — TURCIA 
din 2 mai, de pe stadionul „23 Au
gust", biletele se găsesc la casele o- 
bișnuite: str; Ion Vidu, Pronosport 
calea Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. 
bd. 6 Martie, stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Giulești.

La această întîlnire sînt valabile ur
mătoarele legitimații eliberate de 
UCFS/C.G.: roșii și maro în piele, 
albastre în dermatin, verzi în derrr< 
tin, precum și legitimațiile eliberate 
maeștrilor sportului la fotbal, maeștri
lor emeriti și antrenorilor emeriti, ar
bitrilor și antrenorilor de fotbal, mem
brilor comisiilor și colegiilor F. R. 
Fotbal.

• Publicul spectator va avea acces 
in stadion Incepind de la ora 12.30.
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ISTORICUL
MONDIAL

ediție a campio- 
mondial de fotbal 
loc în 1930 și a

CAMPIONATULUI'
DE FOTBAL

„Acorduri" sportive cu Constantin Drăghici
Magistrala Nord-Sud, u- 

na dintre cele mai tinere 
artere bucureștene. Car
tea de vizită prinsă pe 
ușa unuia din noile apar
tamente informează laco
nic : „Constantin Drăghici". 
Să pătrundem. Pianul des
chis solicită parcă interpre
tul. Partituri răspîndite în 
orice loc posibil, fotogra
fii din diverse spectacole, 
iată *7t  atîtea amănunte 
rect ...rflindu.ne, fără e- 
chivoc, gazda.

Afabil, interlocutorul no. 
stru. laureat al festivalului 
de muzică ușoară Mamaia 
1964, remarcă :

— Desigur, o discuție 
despre sport cu un cîntă. 
reț de muzică ușoară adu
ce un oarecare inedit.

Apoi, după o scurtă pau
ză, reia :

— îmi amintesc cu plă
cere — și de ce nu ? — cu 
emoție, de faptul că la pri
ma mea lecție de canto am 
interpretat „Marșul sporti
vilor" de Dunaevski. 
prin 1950... Iată dar 
punct de tangență.

— Mai mult chiar 
tervin— la Cluj...

— De Cluj mă leagă mul
te : liceul, primii trei ani 
de conservator cu corte
giul lor de amintiri, im
presii, prietenii. Aici, am

>

Era
un.

— in-

atras alergările 
Și într-adevăr. 

asociației „Con- 
m-am pregătit 

și 200 m. Bine-

luat pentru prima dată 
contact direct cu atletis
mul. M-au 
de viteză.
în cadrul 
struotorul“ 
pentru 100
înțeles concursuri oficiale, 
emoții, victorii. Eram, poa
te pentru antrenori mei, o 
speranță.

— Realizată fericit în alt 
domeniu...

— Sînteți amabil, consi
der că pentru un cîntăreț

Primul român care a urcat

o bună condiție fizică e 
hotărîtoare. încerc în tim. 
pul liber — destul de li. 
mitat— să mă mențin 
„în formă" : gimnastică 
matinală, excursii, cîte o 
duminică petrecută pe sta
dion în corul galeriei 
oucureștene.

— Echipa preferată ’
— Desigur, Știința Cluj. 

O slăbiciune a tinereții. 
Uitasem. Soția mea a prac
ticat săritura în înălțime. 
Așa că în toate aceste in
cursiuni sportive am un 
partener credincios.

— Preocupări, proiecte ?
— In legătură cu spor

tul, desigur ? Aș dori să 
cînt mai multe piese pe 
teme sportive. Ultima în
registrare în acest gen — 
o bucată aparținînd maes
trului Mălineanu — mi-a 
dat mari satisfacții. Lua- 
ți-o, dacă vreți, ca o în
cercare de a mă apropia 
cu mijloace melodice de 
pista părăsită

— V-am văzut, nu de 
mult, într-un film pentru 
televiziune, în care ați 
fost pe rînd boxer, scri- 
mer, aruncător de suliță, 
achitîndu-vă de sarcini cu 
multă dezinvoltură.

— Iml pare rău totuși că 
în filmul lui Valeriu La- 
zarov — „Omul din umbră 
la soare" se chema — par
tenera mea, balerina Eu
genia Olteanu mă 
regulat. Ce poți 
Regia...

— Dar oricum,
un învingător muzical.

Ceasul îmi arată consu
marea timpului programat. 
Mă retrag. In urma mea 
pianul intonează cîteva a. 
corduri. Recunosc un frag
ment din marșul sportiv al 
lui Mălinean’a-

învingea 
să faci?

ați fost

Mont-Blancul
se- 
se 

aur
Ea

La Chamonix, la 
diul Clubului Alpin, 
găsește Cartea de 
a Mont-Blancului.
cuprinde date privitoa
re la cei care au reușit 
să facă ascensiunea a- 
cestui faimos munte. 
Consultînd documentele 
se poate constata 
prima cucerire 
realizată 
Balmat și 
8 august 
sânt <^ste 
tabloul 
găsește 
nume 
care la 
1877 - 
de ani 
escaladeze Mont-Blancul 

român 
această 

mare

că 
a fost 

de Jacques 
dr. Pacard la 
1786. Intere- 

faptul că pe 
de onoare se 
și un român, a- 
R. Porumbaru, 

2 octombrie 
• deci acum 88 
— a reușit să

fiind primul 
care a realizat 
performanță de 
răsunet, mai ales pen
tru acele vremuri.

A, FIAȘ, Lupeni. — 
în mod obișnuit, la hand
bal sînt trei arbitri : u- 
nul de centru și doi de 
poartă. La marile compe
tiții internaționale însă, 
cuna sînt campionatele

mondiale, acestora li se 
alătură doi arbitri de li
nie. în plus, intră In
acțiune un scorer și un 
cronometror. în total, deci, 
șapte arbitri. Ca să aibă 
ge cine da vina jucăto
rii 1 ! ••

DUMITRU ȘOPU, co
muna Tariverde. — 1) 
în momentul de față.

îșl făcea 
și era 
munte- 
a ținut 

virful

Porumbaru 
studiile la Paris 
un pasionat al 
lui. Atît de mult 
să ajungă în
Mont-Blancului îneît și-a 
sacrificat toate eco
nomiile pentru a reali
za această performanță. 
Și un amănunt care me
rită să fie cunoscut: 
cheltuielile necesitate de 
procurarea echipamen
tului, de hrană etc. l-au 
făcut ca să-și sacrifice 
și banii de drum, astfel 
că după ce a urcat 
Mont-Blancul s-a întors 
pe jos oe la Paris la 
București l

Este greu de apreciat 
care din cele două per
formanțe sint mai va
loroase...

C. M.

FLORIN RADULESCU

Prima 
natului 
a avut 
fost găzduită de Uruguay, 
de altfel țara care avea 
să inaugureze tabelul glo
rioșilor cîștigători ai cam
pionatului și ai cupei din 
aur masiv care poartă nu
mele inițiatorului com
petiției — Jules Rimet.

Pe lista participanților 
au figurat 13 țări, dintre 
care doar patru europene : 
Franța, Iugoslavia, Belgia 
și România. Teatrul de 
desfășurare : Montevideo. 
România a făcut parte din 
grupa a IlI-a, alături de 
Peru — pe care a învins-o 
cu 3—1 — și de Uruguay, 
căreia i-a cedat cu 4—0. 
ocupînd astfel locul II 
(Uruguay — Peru 1—0). 
In finală : URUGUAY — 
Argentina 4—2.

La ediția a II-a (1934) s-a 
simțit pentru prima dată 
necesitatea unui tur de 
calificare : se înscriseseră 
32 de echipe și în turneul 
final trebuiau să ajungă nu
mai 16. Și au fost fixate 
12 grupe preliminare. Țara 
noastră a făcut parte din 
grupa a X-a, scu Iugoslavia 
și Elveția, reușind rezul
tatele : 2—2 cu Elveția și 
2—1 cu Iugoslavia. Sorții, 
însă, nu i-au fost prea 
favorabili pentru că în 
optimi a trebuit să joace 
cu Cehoslovacia, care avea 
să ajungă în finala cam
pionatului. Echipa noastră 
a condus cu 1—0, dar a 
pierdut pînă la urmă cu 
2—1, fiind eliminată. Fina
la : ITALIA — Cehoslo
vacia 2—1, după prelun
giri.

Peste 4 ani (periodicita
tea campionatului mondial) 
organizarea turneului final 
a fost atribuită Franței. 
Ca noutate a ediției din 
1938 notăm că începînd 
cu ea s-a stabilit ca țara 
deținătoare a cupei și 
țara organizatoare să fie 
calificate automat pentru 
turneul final. Astfel că 
cele 28 de țări (din 30 
înscrise, socotind și Italia 
și Franța) au disputat 
preliminarii (11 grupe și 
2 subgrupe) pentru 14 
locuri în turneul final. 
Echipa României n-a avut 
probleme pentru califica
re : Egipt nu s-a prezen
tat. In schimb în turneul 
final a decepționat, fiind 
eliminată de Cuba. La 
Toulouse, jucătorii români 
au terminat la egalitate 
(3—3) primul meci și au 
pierdut la rejucare cu 
2—1. ITALIA și-a înscris 
la această ediție numele 
pentru a doua oară con
secutiv pe tablou’ -
noare, învingînd 
ria în

In 1950, organizarea a 
fost încredințată din nou 
unei țări de peste Oceanul 
Atlantic : Brazilia. Și de 
data aceasta s-au înregis
trat 30 de înscrieri, ceea 
ce a necesitat 10 grupe 
preliminare. La această e- 
diție echipa noastră n-a 
participat. Turneul final 
s-a disputat după o for
mulă nouă : pe patru

grupe în prima fază, care 
au dat patru cîștigători : 
Brazilia. Uruguay, Suedia 
și Spania. Acestea au sus
ținut apoi jocuri / ’
(fiecare cu fiecare), 
meciul decisiv : 
GUAY — Brazilia (neîn
vinse DÎnă atunci) 2—1.

Numărul de țări înscrise 
la ediția 1954 a crescut la 
36. Deci, din nou grupe 
preliminarii (13). Țara 
noastră a făcut parte din 
aceeași grupă cu Ceho
slovacia și Bulgaria, cu 
care a susținut meciuri 
tur-retur : 0—2 și 0—1 cu 
Cehoslovacia, 3—1 și 2—1 
cu Bulgaria, clasîndu-se 
pe locul II. In finala tur
neului organizat în Elve
ția : R.F.G. — Ungaria
3—2. după ce în cadrul 
grupei din prima fază 
fotbaliștii maghiari dis- 
puseseră de vest-germani 
cu 8—3 !...

Ediția a Vl-a (1958) a în
trunit un număr și mai 
mare de partmipanți : 50. 
printre care țări africane 
și asiatice. De aceea și 
numărul grupelpr prelimi
nare a crescut la 18. De 
data aceasta, echipa noas
tră națională a jucat tur- 
retur cu Iugoslavia (1—1 
și 0—2) șl Grecia (2—1 și 
3—0). Și din nou locul II 
în grupă, după Iugoslavia, 
amînînd realizarea dorin
ței de calificare cu încă 
4 ani. Finala a deschis 
„era braziliană" : echipa
lui Pele a învins la Stock
holm Suedia cu 5—2, reu
șind astfel în deplasare 
ceea ce nu izbutise în 
1950 acasă.

Teatrul de desfășurare 
a „Cupei Jules Rimet" s-a 
mutat din nou peste o- 
eean în 1962 : în chile. 
Aici. însă, au venit nu
mai 16 din cele 54 înscrise 
dintre care 36 au disputat 
preliminarii în 17 grupe, 
rara noastră deși înscri
să — nu a participat (în 
grupa cu Italia și Izrael). 
Finala a consemnat a doua 
victorie consecutivă a 
BRAZILIEI: 2—1 cu Ceho
slovacia.

Și acum, ediția a VUl-n...

simple 
în 

URU-

PETRE GAȚU

Bunicul ■ — Sa n-o dai în... bară, nepoate, că 
mă nenorocești t...

Desen de AL. CLENCIU

Ea : — ...fotbalul ăsta le tocește nervii, așa că 
o duminică petrecută în mijlocul naturii și departe 
de stadion este foarte liniștitoare 1

Desen de S. NOVAC

“ie tabloul de o-
------- o—1 Unga- 
finală cu 4—2.

Cum privește luna mai
baschetbalist: E unUn

coș-., cu flori.

motociclîst: Soa-Un
rele a intrat în... viteza 
a IlI-a.

Un voleibalist : Ter
mometrul a devenit... ri
dicător.

Un șahist • 'Atac 
șah... la multe inimi.

Un boxer : Frigul e 
definitiv... la podea.

ea

pus

O canotoare: Florile 
răsar pe cîmpuri și... bar-: 
cile pe lac.

Asigurare...
Cunoscutul jucător sue

dez de tenis de masă, Kjell 
Johansson și-a asigurat... 
mina dreaptă la o socie
tate de asigurări din Lon
dra. El a făcut acest lucru 
din cauză că, trăgînd foarte

tare, a suferit în mai mul
te rînduri luxnții ale mîi- 
nij drepte.

Societatea de asigurare 
nu i-a putut da... asigurări 
și pentru Ljubliana, pe li
nie sportivă. Ar fi fost 
poate tot atît de necesar.

Voleibalistul

A plecat, luînd multă 
hrană. 

Cu familia-n poiană.
Dar tot drumul de acasă 
N-a trecut de loc... la plasă.

Șahistul

Un rugbist : O încer
care a 
echipa

care reușită la 
participat toată 
primăverii.

In poiana cu verdeață
Șade toarte supărat 
Intrucît vede câ-n față 
Are... cîmpul ocupat.

Alpinistul

Văzînd în stație viesparul 
De lume, el spune mofluz: 
— Mai iute urc pe

Postăvarul 
autobuz IDecit... intr-un

Halterofilul

El duce — cum i-a spus 
nevasta — 

Cinci sacoșe concomitent. 
Deci face și în ziua asta 
Ședință de antrenament.

V. D. POPA

Cu noaptea n cap

Un giuleștean :
C la fel ca anul 
numai.-. Rapidul e altul.

Totul 
trecut

I. CHIVU

Doi dintre cei mai cunos- 
cuți alergători britanici, 
Ann Packer și Robbie 
Brightwell, au decis să re
curgă la o inovație în an-

trenamentul lor de pistă. 
Ei folosesc ca „sparing- 
partener*  un foarte rapid... 
ogar, laureat al mai mul
tor curse de dini, extrem 
de populare în unele ora-

In patria fotbalului, An
glia, nu numai acest sport 
se bucură de o mare popu
laritate. Un zugrav 
Londra, Jimmy Black, 
bitor al canotajului, a 
prezent la Mortholce la 
7 dimineața, pentru

din 
iu- 

fost
ora 
a-și

fosta aripă dreaptă a e- 
chipei Progresul, Oaidă, 
nu este legitimat nicăieri. 
2) Rudolf Kotormani — 
„fachirul" — a jucat de 
9 ori în echipa noastră 
națională de fotbal. El 
s-a remarcat, mai cu sea
mă, cu prilejul Balcania
dei din 1933.

FLAVIU MUREȘAN, 
Baia Mare. — Doi por
tari au primit pînă acum 
nota 10: Bay (Minerul 
Baia Mare) și Mîndru 
(Progresul). Lista rămîne— 
deschisă. Poate li se ală
tură și Haidu, duminică!

C-TIN SIMION, Bucu
rești. —■ Din programul 
cinematografic trimis de 
dv. am ales următoarele 
„filme" :

Mateianu : OMUL DIN 
UMBRĂ

Dumitriu : COPILUL 
MINUNE

Stoicescu : STRĂINUL
ȘTEFAN BARDOȘ, Sa- 

lonta. — „Văzînd, recent, 
în ziarul dv., o fotogra
fie care înfățișează o fază 
de poartă din meciul 
Steaua-Steagul roșu, am 
fost contrariat, deoarece 
nu știu cum a permis ar
bitrul jocului ca fotore
porterul dv., maistrul V. 
Bageac, să staționeze în 
careu, printre jucători P" 
Nici gînd de așa ceva. 
Nu este și așa o aglo
merație teribilă în fața 
porții ? Atît ar mai tre
bui : sa vină acolo și 
fotoreporterii ! Fotografia 
cu pricina, ca și altele

asemănătoare, a fost fă
cută de la o distanță de 
60—70 metri, cu teleo
biectivul. N-ați văzut și 
fotografiile cosmonauți- 
lor ? Credeți că vine un 
fotograf în Cosmos, ca 
să-i fotografieze ? Nici 
măcar V. Bageac al nos
tru.

ION MERDARIU, co
muna Buaiumeni. — Sîn

teți de acord cu inițiati
va noastră de a da note 
jucătorilor de fotbal, dar 
considerați că sîntem 
cam... zgîrciți. Măcar noi 
să fim „strinși" la note. 
Dacă-i întrebi pe fotba
liști, toți spun că au jucat 
de... „10" I

NELU QUINTUS, Plo
iești. — Ne-a plăcut e- 
pigrama dv :

Antrenorul Titus 
Ozon a realizat 
două variante cu 

12 rezultate exacte 
la Pronosport, ob- 
ținînd în total... 82 
lei.

Părea o dublă perfor
manță

Încununată de succes, 
Dar cînd a pus banii-n 

balanță
Cu... performanța s-a 

ales.
ION POSTAȘU

Ilustrații de
NEAGU RADULESCU

șe ale Angliei. lată-i pe 
cei „3 ași" în plină cursă 
pe stadionul din Donning- 
ton.

lua în primire locul la tra
diționala întilnire Oxford— 
Cambridge. De notat că 
întrecerea era fixată pen
tru orele... 15.10.

ȘTIAȚI CĂ...
...arbitrul turc Giiriiz 

Hakki, care a condus 
meciul de fotbal Ra
pid — Steaua, are... 
114 kilograme? Chiar 
el ne-a spus-o. în viața 
de toate zilele Giiruz 
Hakki este profesor 
universitar.

...prețul unui bilet in 
tribuna principală, la 
finala campionatului 
mondial de fotbal din 
1966, este de 3 lire 
sterline ? Se pare că 
meciurile din cadrul 
turneului final al cam
pionatului mondial de 
fotbal vor pune la grea

încercare... punga iubi
torilor acestui sport.

...globetroterul A. Po
likarpov a sosit la Vla
divostok după ce a stră
bătut pe jos distanța 
de... 35 434 de kilome
tri ?

...Henry Carr, cam
pion olimpic la 200 m, 
care a devenit după 
Tokio jucător de fot
bal american, s-a și- 
săturat de acest sport ? 
El intenționează să-și 
încerce norocul ca aler
gător profesionist. Nu
mai să nu fugă norocul 
mai repede ca el !



ACTUALITATEA INTONATION A L A
ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
ECHIPELE NOASTRE DE GIMNASTICA 

ÎN U.R.S.S.

Sîmbătă selecționatele de gimnastică 
ele R.P. Române pleacă într-un turneu 
in Dniunea Sovietică, în cadrul căruia 
vor evolua la Erevan, Tbilisi și Baku, 
în compania reprezentativelor republi
cilor Armenia, Gruzia și Azerbaidjan. 
Atît la feminin rât și la masculin se 
va concura cu exerciții liber alese. 
Vor face deplasarea. între alții, Elena 
Ceampelea, Cristina Doboșan, Rozalia 
Baizat, Maria Andrioaie (feminin), 

rGheorghe Tohăneanu. Gheorghe Con- 
dovici, Alexandru Silaghi, Gheorghe 
Stanciu.

H.IE NĂSTASE ȘI V. EGOROV AU 
ÎMPĂRȚIT VICTORIA ÎN TURNEUL 

DE LA SOCI
SOCI 29 (Agerpres). — In finala probei 

<le simplu masculin a turneului interna

FOTBAL • După meciul Cehoslovacia — Portugalia
• Bogat program internațional

Startul echipei cehoslovace în 
campionatul mondial de fotbal 
• • a tost nereușit", „Singurul gol 

.marcat de Eusebio a spulberat speran
țele noastre de a participa la turneul 
<1inal al campionatului mondial", „Nu
mai combativitatea nu a tost suficien- 

In ciuda dominării autoritare a echipei Iugoslaviei m meciul cu Franța desfă
șurat la Belgrad și a „ploii" de comere, gazdele nu au înscris decit un goL 
In fotografie, un nou corner hi poarta reprezentativei Franței. (In tricouri albe : 

Franța)
Foto : „Miaoir Sprint"

td împotriva celor 10 portughezi". 
Sub aceste titluri presa cehoslovacă 
a comentai meciul de duminică din- 
*re R.S. Cehoslovacă și Portugalia, 

„După o ploaie zdravănă care a că
tat la Bratislava în cea de-a doua 
jumătate a zilei, scrie ziarul „RUDE 
PRAVO“, am crezut că aceste condiții 
vor defavoriza pe portughezi, fiind 
mai propice fotbaliștilor cehoslovaci, 
care desfășoară jocul intr-un tempo 
mai lent. întilnirea a arătat insă cu 
totul altceva. Adversarul a știut să se
acomodeze incomparabil mai bine de
cit echiva R.S. Cehoslovace".

„Echipa noastră nu a justificat spe
ranțele — scrie ziarul „LYDOVA 
DOMOKRACIE". Ea nu a putut marca 
nici un gol. și, in afară de aceasta, 
a arătat că este departe de valoarea 
echipei care a reușit să ajungă in fi
nala campionatului mondial din Chile. 
Ea nu a avut un conducător de joc de 
tipul lui Masonaust, care să fi dirijat 
manevrele echipei in stilul caracte
ristic fotbalului cehoslovac".

Comentînd întilnirea, ziarul „SV-O- 
BODNE SLOVO" are cuvinte elogioa
se la adresa celor mai buni jucători 
ai echipei portugheze : Germano și 
Eusebio.

programul Întrecerilor sportive
ALE CELUI DE AL 9-LEA

FESTIVAL MONDIAL AL TINERETULUI
e La Alger a Test stabilit programul 

întrecerilor sportive prietenești ce se vor 
desfășura cu prilejul celui de-al 9-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților. Jocurile sportive vor începe la 
28 iulie și vor cuprinde competiții la ur
mătoarele discipline: atletism, înot, lupte, 
gimnastică, box, judo, haltere, baschet, 
fotbal, handbal, volei, tenis, tenis de 
masă, ciclism, canotaj. 

țional de tenis de la Soci s-au întîlni't 
Viiaceslav Egorov (U.R.S.S.) și Ilie Năs- 
tase (R.P. Română). Primul set a revenit 
jucătorului sovietic cu 6—4, apoi meciul 
a fost întrerupt din cauza unei ploi to
rențiale. Arbitrii concursului au decis 
ca Egorov și Năstase să fie clasați ia 
egalitate pe primul .loc al probei. La 
simplu feminin, finala a fost cîștigată de 
Alena Palmeova (R.S. Cehoslovacă), în
vingătoare cu 6—4, 7—5 asupra Măriei 
Kull (U.R.S.S.) La dublu femei s-au cla
sat pe primul loc Larisa Preobrajenskaia 
și Moria Kull, iar la dublu bărbați Ale- 
xandr Ivanov și Vladimir Palman.

SELECȚIONATA FEMININA de bas
chet a S.U.A. și-a încheiat turneul în 
U.R.S.S., jucînd la Leningrad cu repre
zentativa orașului. Au eîștigat sportivele 
americane cu scorul de 56—51 (26—18).

MECIUL GHELLER—SMÎSLOV, contînd 
pentru sferturile de finală ele campiona
tului mondial de șah, s-a terminat cu 
scorul de 5,5—2,5 în favoarea marelui 
maestru Efim Gheller, care va juca în 
semifinale cu Boris Spasski, învingătorul 
lui Paul Keres.

„Jocul pe care l-au desfășurat por
tughezii a fost admirabil, scrie ziarul 
„CESKOSLOVENSKI SPORT". Ata
cul lor este, intr-adevăr, minunat- 
Fiecare jucător al echipei portugheze 
este un fotbalist autentic. Ar fi gre
șit să se reproșeze fotbaliștilor ceho

slovaci că nu au fost pătrunși de do
rința de a învinge. întilnirea a arătat 
că numai dorința de a învinge nu este 
suficientă pentru victorie. Portughezii 
au fost superiori în tehnică, viteză și, 
ca să fim sinceri, in totul".

WESTHAM IJNITHJ ÎN FINALA 
„CUPEI CUPELOR**

In meci revanșă din cadrul semi
finalelor „Cupei cupelor", Westham

30 DE ZILE ÎN ARGENTINA
București ■— Mar del Plata, eu. 

escale la Ziirich, Dakkar, Rio de Ja
neiro, Soo Paulo. Peste 20 000 de 
lcm. Priviți harta. In două zile și o 
noapte am schimbat decorul de iar
nă tirzie (sau primăvară timpurie, 
cum doriți), eu unul luxuriant al 
coastei, apusene pentru noi, răsări
tene pentru sud-americawi, a Atlan
ticului.

La început cîteva cuvinte despre 
Mar del Plata. E o mare stațiune 
balneară, cu aspect de metropolă, 
contradicție altminteri frecventă în 
orașele atlantice ale Americii de 
Sud. O plajă imensă e străjuită, ca 
și la Copacabana, de blockhausuri, 
vile, hoteluri și un faimos cazino.

Orașul prezintă multe atracții 
pentru oricare turist. E conceput ar
hitectonic cu bulevarde foarte largi, 
inundate de verdeața, cu o circula
ție de mașini foarte mare și o via
ță de noapte, bineînțeles, trepidan
tă. In aprilie acolo începea toamna, 
dar era totuși foarte cald, termome
trul ureînd în mod curent la 30—35°. 
Ideal pentru cei dornici să se bron
zeze, cu totul neplăcut pentru cei 
veniți să joace șah, mai ales euro
peni. De altfel, clima a constituit în 
timpul întregului concurs un impe
diment serios pe care eu, cel puțin, 
nu am reușit să-l înving cW totul.

Cam după 3 ore de joc începea 
o senzație de sufocare, deși ventila

Datele finalei de volei 
a „C. C. t.“

Rapid—Minior Pernik
Conducerile cluburilor Rapid Bucu

rești și Minier Pernik (Bulgaria) au 
stabilit de comun acord datele la 
care ecMpele lor masculine de volei 
vor lupta pentru intîielale în finala 
ediției de anul acesta a «Cupei cam
pionilor europeni", în care s-au cali
ficat eliminîndu-le pe S. K. Leipzig și 
Slavia Praga. Astfel, turul finalei se 
va desfășura la Pernik în ziua de du
minică 9 mai, iar returul — duminică 
16 mai la București.

United a terminat la egalitate (1—1) 
la Saragosa cu echipa locală Real. 
Cum în prima partidă englezii au 
eîștigat cu 2—1, ei s-au calificat pen
tru finală unde vor ir. ii ini pe câști
gătoarea dintre Munchen 1860 și 
F.C. Torino (în primele jocuri 0—2 
și 3—1). Pînă acum cele patru ediții 
au fost ciștigate de Fiorentina (1961), 
Atletico Madrid (1962), Tottenham 
(1963) și Sporting Lisabona (1964).

Sfîrșilul acestei săptămini și 
începutul săptămâni viitoare 
este marcat de numeroase e-, 

venimente internaționale de mare; 
importanță. Azi, la Budapesta, în 
„C.C.E." se întîlnesc in primul joc 
din semifinale echipele Va sas Gyor 
și Benfica Lisabona. Mîine, sîmbătă, 
în meci amical, la Florența, echipa 
Italiei primește replica Țării Galilor, 
iar duminică au loc cîteva întilniri 
din preliminariile campionatului 
mondial: România — Turcia, Irlanda 
— Spania și Elveția — Albania.

Marți, la Liverpool, echipa locală, 
întîlnește în semifinalele „C.C-E." 
pe Internazionale, miercuri în preli
minariile C.M. Suedia susține pri
mul joc cu Cipru, iar în „amical" 
la Londra, Anglia întîlnește reprezen
tativa Ungariei. Echipa Ungariei s-a 
antrenat intens în vederea acestei 
partide. Miercuri naționala Ungariei 
a jucat cu echipa iugoslavă Jelezni- 
cear pe care a învins-o cu 4—0 prin 
golurile marcate de Siaoș (2) și’ 
Bene (2). Din lot fac parte Sipoș, 
Matrai, Sarosi, Gorocs, Bene, Albert, 
Fenyvesi ș.a.

• Meciuri internaționale de fotbal : 
Levski Sofia—Altay Izmir (Turcia) 
1—1; Sel. Danemarcei—Bologna (Ita
lia) 2—2.

torul de pe masă te batea în plină 
față. Deschideam gura, asemenea 
peștilor pe uscat. Cel mai mult se 
amuza de mina mea tristă marele 
maestru Miguel Najdorf, cu care 
m-am împrietenit. îmi făcea șiret 
cu ochiul, zîmbea, și-mi spunea : 
„Nu-i nimic, ai să te obișnuiești".

De obișnuit, insă, nu m-am obiș
nuit...

Mă simt dator înainte de toate 

NOTE DE CĂLĂTORIE

să remarc primirea cu totul cordială 
și ospitalitatea desăvârșită de care 
au dat dovadă organizatorii argen
tinieni. Aceste atribute, proprii la
tinilor, au fost tot timpul evidente, 
iar eu, ca român, m-am bucurat de 
o simpatie și de o atenție deosebită.

Organizatorii au ținut foarte mult 
ca în turneu să evolueze campionul 
mondial actual de juniori și 'cîtiva 
foști campioni de juniori, adică Pan- 
no și Bielicki.

Turneul, cu o tradiție datînd din 
1928, s-a înscris printre marile reu
niuni șahiste ale anului, Din păca
te, prezența prea multor argenti
nieni n-a permis ca în cadrul lui 
să se poată obține o notă de mare

|c|a|€|E|i|«t|ols|c1e|i:
CEI DOI Charlton au devenit oelebri. 

Bobby (în dreapta fotografiei) de la 
Manchester United este o veche cunoș
tința a amatorilor de fotbal din Europa, 
în timp ce fratele s&u mai tinăr, Jackie, 
„măturătorul**  de la Leeds United s-a 
afirmat in ultima vreme cu mult suc-

ces în debutul său internațional în re
prezentativa Angliei, in partida cu Sco
ția. nu este exclus ca în meciul de 
miercuri de la Londra (Anglia — Unga
ria), cuplul Charlton să apară din nou in 
reprezentativa Angliei.

JUCĂTORII DE FOTBAL nu au voie 
să ia mingea ca „suvenir” la terminarea 
unui meci internațional — și cu atît mai 
puțin «arbitrul. Aceasta este hotărirea 
luată săptămîna trecută de -comisia de 
arbitri a F.I.F.A. întrunită la Ziiricfe, care 
a subliniat că ea a devenit necesară din 
cauza deselor ...certuri pentru balon care 
au loc după partidele internaționale, 
uneori cu participarea arbitrilor. Comi
sia a hotărit că mingea folosită va fi 
considerată ea proprietate a asociației 
sau clubului pe terenul căreia s-a desfă
șurat meciul.

DIRECTORUL administrativ al Comite
tului olimpic american, Lyman Bingham, 
a deelarat recent că finanțarea progra
mului olimpic al Statelor Unite va ne
cesita suma de 2 700 000 dolari. El a 
subliniat că orașul New York a contri
buit eu o sumă de 250 000 dolari, iar Ex
poziția mondială din acest oraș cu 
100 000 dolari. Restul va trebui să provină 
din donații publice.

GILLINGHAM, echipă de fotbal oare 
activează in Liga a IlI-a a campionatului 
Angliei, a egalat recordul deținut pînă 
acum de Stockport: 51 de meciuri jucate 
pe teren propriu consecutiv fără să fi 
cunoscut infringerea I

MINISTRUL SANĂTĂTn din Canada, 
d-ua Judy I.amauii, a declarat că țara 
sa este dispusă să organizeze viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă în 
cazul în care lucrările de amenajări 
efectuate de orașul Grenoble nu vor pro
gresa într-un mod satisfăcător. „Un alt 
element care ar trebui să fio luat în 
considerare în problema JjO. de la Gre
noble — a spus ea — sînt distanțele 
dintre diferitele baze, dintre care unele 
sint de 150 km.

PRIMUL CONGRES INTERNATIONAL 
de psihologie a sportului s-a desfășurat 
săptămîna trecută la Roma fiind orga
nizat de Federația medico-șnortivă ita
liană sub patronajul președintelui Re- 
publieii. Giuseppe Saragat. La lucrările 
Congresului au participat specialist! din 
36 de țări.

PROBABIL eâ nu există nici un fotba
list, în afara englezului Terry Vanables 
(Chelsea), care să fi avut o carieră de 
international atît de „completă”. Intr-ade
văr, ei a fost jucător în reprezentativa

• •••••••••

maestru, deși coeficientul de forță 
al concursului era foarte ridicat A 
uimit performanta veteranului Naj- 
dorf (la 15 aprilie a împlinit 55 de 
ani) oare a ocupat detașat primul 
loc cu excelentul rezultat de 12 */ 2 
p din 15 posibile. Totodată, Naj- 
dorf a sărbătorit a 10-a victorie în 
cadrul turneelor de la Mar del Pla
ta. Decanul șahiștilor argentinieni a 
jucat tinerește, cu aplomb. A fost 

firește avantajat de faptul că își 
cunoștea bine compatrioțH, care au 
aproape un „complex Najdorf". în
vingătorul a făcut la argentinieni 
9l/2 din ii posibile. Șansa i-a și zâm
bit în cîteva partide ( cu Benkb și 
Palermo) în care fusese net, pierdut. 
Vorba marelui maestru FTohr : „Cînd 
joci foarte bine te clasezi pe locul 
II; cînd joci foarte bine și ai pu
țin noroc te clasezi primul**.  Naj
dorf a jucat foarte, foarte bine. Din
tre ceilalți concurenți s-a remarcat 
prin marea sa combativitate fostul 
campion al U.R.S.S., Leonid Stein, 
apoi Averbach. Benko și Panno prin 
jocul lor pozițional solid.

Mie, cel mai mult îmi pare rău 

școlară a Angliei, apoi în aceea de a| 
tori, a fost promovat în selecționata 
juniori, în selecționata de tineret, I 
echipa B a Angliei și acum, în pr 
reprezentativă a țării.

UN NOU atlet valoros și-a anunțat 
tenția de a trece la profesionism! ‘ i 
vorba de campionul olimpic la sărit 
în lungime, englezul Lynn Davies, c 
în recentul meci de atletism Anglia; 
S.U.A. și-a confirmat valoarea, depăi 
du-1 din nou pe recordmanul mont 
Boston. El a declarat că e probabil 
se dedice rugbiului in 13.

GAVRIL KOROBKOV, cunoscutul 
trenor al atleților sovietici, a fost înv 
ca în această vară să conducă un c 
de antrenori de atletism la Welling 
(Noua Zeelandâ).

CUNOSCUTUL boxer italian Nino B 
venutti, campion olimpic la Roma, < 
venit profesionist, a cerut să se în. 
nească cu spaniolul Folledo într-un m 
pentru titlul de campion european 
categoria mijlocie, centură devenită ’• 
cântă în urma retragerii cunoscutu 
pugilist maghiar Laszlo Papp.

RICHARD GIRDLER <22 ani) este 
nouă mare speranță a notației ame 
cane. Recent, într-un concurs disputat 
Bruxelles țbazin de 25 met#'*,  Girdler. 
parcurs 100 m liber în 52,3'^ r^eea \ 
bună performanță din toa/%; «impuri 
De reținut că recordul mondial al pj 
bei aparține francezului Alain Gotvali 
și americanului Steve Clark cu 52,9 s- 
Richard Girdler are 1,90 m, 90 kg și 
debutat în nat at ie cu 5 ani în urmă.

ULTIMA achiziție a echipei de baset 
Real Madrid, cîștigătoare pentru a doi 
oară consecutiv a „Cupei campi-onU 
europeni” este jucătorul american

culoare Jim Scott (2,06 m). Noul recru 
al formației madrilene a constituit im 
preună cu compatrioții săi Luyk și Butf 
gess trioul de bază al echipei în aceasti 
competiție.

CELEBRUL înotător australian Miirra? 
Rose a holărit să-și reia antrenament ei- 
pentru a participa la J.O. de la Mexico 
Cît privește reintrarea sa în activitatea 
competițională, ea a fost stabilită pentn 
1966, cu prilejul Jocurilor Britanice.

PETER SNELL a declarat că, dupS 
turneul în Europa în lunile iunie și iulie 
se va retrage din atletism ! In timpu 
turneului, Snell intenționează să atac*  
recordul mondial la 1 500 m (3^5,6). El f 
declarat că-i vine din ce în <^e mai greu 
să facă față antrenamentul^ dur și e£ 
dorește ca în viitor să-și petreacă timpui 
liber jucînd tenis și golf.

de partida e-u P-anno. Am jucat 
bine și am întrerupt într-o pozifa 
superioară, intr-un fined de piesr 
ușoare. Cum unul dintre cei mw 
mari cunoscători ai finalurilor di 
piese ușoare est^ Averbach, m-am 
hotărît să-l consult pentru a verifi
ca o variantă foc ''te frumoasă. Zxi 
analiză amîndoi am văzut dștigul. 
la tablă Panno c găsit o aparar^ 
uimitoare și partida a fost remiză. 
Această fatală jumătate de punct 
m-a... aruncat de pe locul 4 pe lo
cul 7 în clasamentul final.

Ultimele trei runde s-au jucat în 
orașul La Plata. Aici căldura era și 
mai înăbușitoare pentru că orașul 
se află situat în plin pampas. Or
ganizatorii s-au străduit tot timpul 
să ne apere de caniculă, dueîndu-ne 
în parcuri de odihnă, la vile, la nu
meroase bazine și ștranduri existen
te acolo.

Înainte de plecarea spre țară, un 
ultim popas la Buenos Aires.

La 14 aprilie mă urcam într-un 
Boeing 707“ cu care am traversat 

în sens invers Atlanticul, pînă la 
Paris. Am revăzut din goana mași
nii, pe drumul de la Orly la Le 
Bourget, frumoasa capitală france
ză și chiar în aceeași zi coboram 
din avion în plină primăvară bucu^. 
reșteană, după ce cu 24 de ore în 
urmă lăsasem la Buenos Aires pri
ma ploaie de toamnă.

FLORIN GHEORGHIU 
maestru emerit al sportului
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