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Sport din R. P. Română
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Din viața organizației noastre •<

Există condiții pentru rezultate și mai frumoase

PARIS 20 
la redacția 
în turul II 
internaționale de tenis ale Fran
ței, care se dispută pe terenu
rile Roland Garros din Paris, 
campionul român Ion Țiriac a 
întîlnit pe jucătorul francez 
Michel Leclercq. A cîștigat Ti
riac în patru seturi : 6—3, 
S—-10, 6—4, 6—0. Tiriac s-a 
calificat astfel pentru 16-imilc 
de finală ale turneului, în care 
va întîlni mîine (n.r. azi) pe 
terenul central, pe francezul 
Pierre Barthes. în primul tur 
al probei de dublu, perechea 
Tiriac (România), Stone (Aus
tralia), a întrecut în patru se-, 
turi pe Licis, Palmieri (Italia)^

(prin telefon de 
ziarului l'Equipe).
al campionatelor

i
alutind conferința consiliului 
regional UCFS Brașov, tov. 
ALDEA MILITARU, prim- 

■etar al comitetului regional 
P.M.R., a reliefat munca plină 
avint desfășurată, sub con- 

-erea organizațiilor de partid, 
către activul și sportivii aces- 
regiuni care, de la an Ia an, 

jgistrează succese tot mai fru- 
ase. Bilanțul cu care s-au pre
tat activiștii- sportivi și spor- 
j la această conferință este 
:at șl archează perspectivele 
irtivllor -din această regiune, 
a cuvintul său, primul secretar 
comitetului regional de partid 
lubliniat, de asemenea, impor
ts practicării exercițiilor fizice 
atru Întărirea sănătății oame. 
Or muncii. Vorbitorul s-a ocu

pe larg de problemele acti- 
iții sportive în rindurile elevi- 

și studenților, de contribuția 
care sportul trebuie s-o aducă 
dezvoltarea fizică armonioasă 

tineretului, ia ridicarea capaci- 
ii de însușire a materiilor șco- 
e. Flecare școală — sublinia 
. Aldea Milltaru — să fie un 
îtru de Inițiere și pertecțio- 
ce sportivă. De aici, necesitatea 
profesorii de alte discipline să 

ite activitatea sportivă in școli, 
ferindu-se la asociațiile sportive 
i întreprinderi și instituții, vor- 
orul a subliniat că activiștii a- 
stor asociații trebuie să mun- 
xscă cu și mai multă pasiune, 
promoveze cu curaj elementele 

iere, talentate.
Jarea de seamă prezentată apoi 

tov. ILIE PREDOVICI, preșe- 
îtele consiliului regional UCFS 
cuprins date concrete care de- 
anstrează că activitatea spor- 
■ă a atras in regiunea Brașov 
ci de mii de oameni ai muncii 

la orașe și sate. Citeva cifre 
it edificatoare. In cele 736 de 
ociații sportive au fost atrași 
’ 155 membri UCFS. Au fost ot- 

peste 3 500 acțiuni turis
me, iar in cadrul celor 1.879 „du- 
inlcl cultural-sportive” sau in 
.mpionatul asociației au fost an-

grenațî mai mult de 200 000 de 
tineri și tinere. Cel mai mare suc
ces l-a realizat regiunea Brașov 
in Spartachiada republicană. La 
etapa pe asociație a acestei mari 
competiții <u fost mobilizați peste 
300 000 oameni ai muncii, iar în fi
nala competiției reprezentanții 
regiunii au încununat participarea 
lor, ocupind în clasamentul ge
neral locul 2 pe țară. In direcția 
activității dc mase sînt de re
marcat asociații sportive ca Fa
ianța Sighișoara, Chimia Făgăraș, 
Păltiniș Rășinari, Rulmentul și 
Poligrafia Brașov, Independența 
Sibiu, asociația sportivă din co
muna Bărghiș, raionul Agnita etc.

Darea de seamă a arătat insă 
și unele rămîneri in urmă, unele 
deficiențe legate de organizarea 
campionatului asociației, a acțiu
nilor turistice, a duminicilor cul
tural-sportive. Cauza principală a

acestor lipsuri constă în faptul 
că întrecerile din asociații, cam
pionatele orășenești și raionale, 
precum și alte acțiuni sportive de 
mase nu au continuitate, la star
tul lor nu se prezintă majoritatea 
membrilor UCFS.

Darea de seamă a analizat pe 
larg activitatea sportivă de per. 
formanță. Comisiile regionale de 
handbal, volei, schi, atletism, po
pice, tenis de masă, aplinitm pre
cum și o serie de activiști volun
tari ca Aurel Popovici, Iuliu Be- 
che, Vintilă Cristescu, Aurel Mun-, 
teanu, Uie Bărbulescu, constantin 
Birleanu, Gusty Welshortel au în
registrat în activitatea lor pro
grese însemnate. Intre anii ;962 
și 1965 sportivii regiunii Brașov 
au cucerit 239 titluri de (ampioni 
republicani, au stabili 32 de re-

Campionatul masculin.
de handbal

(Continuare în pag. a 2-a)

Vești de la corespondenții noștri

Surpriză la Timișoara!'

întrecerile Spartachiadci de vara
de 

căm
ile 

caia-

VIOREL POPESCU s în ora
șul Cîmpulung-Muscel, întrece
rile Spartachiadei de vară sînt 
în toi. Pînă la 15 mai peste 
2000 de tineri și tinere au luat 
parte la concursurile și competi
țiile organizate în cadrul aso
ciațiilor Muscelul U.M., Voința, 
Uzina Electrică etc. în vederea 
bunei desfășurări a întrecerilor, 
asociațiile sportive din localita
te și-au amenajat din timp 
terenuri sportive simple.

MARIN BOBEI: Asociația 
sportivă Chimia Craiova se nu-

mără printre fruntașe în orga
nizarea întrecerilor Spartachia
dei de vară. Cu sprijinul con
ducerii Combinatului chimic (în 
special prin ing. șef Marin 
Greavu, care este și președintele 
asociației sportive) și în cola
borare cu comitetul U.T.M., în 
întrecere au fost cuprinse 16 
echipe de fotbal, 20 de echipe 
de volei și 6 echipe de handbal 
băieți. De asemenea, foarte 
mulți tineri și tinere din aso
ciație s-au înscris la întrecerile

la in fiecare după-amiază, întîlnire pe terenul de sport. De data aceasta e rîndul handbalistelor 
le la Combinatul de cauciuc Jilava și de la Fabrica de timbre să-și dispute intiieiatea 

Foto: V. Bageac

de atletism, gimnastică, haltere, 
natație, popice și tir.

DUMITRU SALOMEI : Cu 
toate că a trecut mai bine de 
o lună de la primele starturi în 
Spartachiada de vară, totuși la 
asociația sportivă Locomotiva 
C.F.R. Sibiu, concursurile întîr- 
zie să fie organizate. Consiliul 
asociației sportive n-a ieșit încă 
din faza... ședințelor 1

în același timp, la asociația 
sportivă Automecanica, pînă 
acum n-au fost organizate decît 
concursuri de orientare turistică 
(60 participanți). Prea puțin, 
desigur, pentru o asociație spor
tivă altă dată fruntașe în com
petițiile de mase.

GH. TOPÎRCEANU : Con
siliul asociației sportive Pălti
niș din comuna Rășinari acordă 
o mare atenție întrecerilor Spar
tachiadei de vară. Spre edifi
care citeva cifre : 58 de tineri 
și tinere au fost prezenți la în
trecerile de tir, 178 la atletism, 
175 la handbal, 90 la fotbal și 
24 la ciclism. Prin grija consi
liului asociației sportive (pre
ședinte, Virgil Ionescu), la Ră
șinari au fost amenajate tere
nuri sportive simple, pe care 
participanții se întrec aproape 
zilnic.

Continuă întrecerile 
sporturi nautice. După 
pionatul republican 
lond, cei mai buni
ciști și canoiști bucureșteni 
sînt așteptați, duminică la 
startul tradiționalei compe

tiții „Cupa Dinamo"

Foto : P. Romoșan

verifi- 
trecu-

In urma jocurilor de 
care susținute săptămîna 
tă și a meciurilor din etapele de 
duminică și miercuri, F. R. Fot
bal a alcătuit următoarele lotu
ri de seniori și tineret în vede
rea întîlnirilor cu reprezentati
vele R. S. Cehoslovace.

SENIORI : Haidu, Ionescu, 
Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, 
Greavu, Nunweiller III, Marcu, 
Jamaischi. Georgescu, Ghergheli, 
Pîrcălab, Badea, I. Ionescu, Ma- 
teianu, Sasu, Creiniceanu, Sorin 
Avram.

In urma unor indisponibilități. 
F. R. Fotbal nu s-a stabilit încă 
asupra întregului lot așa că 
mai pot interveni unele modi
ficări.

TINERET : Andrei, Constan- 
tinescu, Lupescu, Dumitiu Nico- 
lae, Grăjdeanu, Deleanu, AI.

ACTUALITATEA
i CURSA

• MARATONUL DE 
LA ATENA

Ieri în cadrul seriei I a cam
pionatului republican masculin 
de handbal s-au disputat două 
jocuri restanță, încheiate cu UH 
mătoarele

Dinamo Bacău — Știința Ga
lați 10—9 (6—5). Meciul a fost, 
în genera), lipsit de spectaculo
zitate, ambele formații jucînd 
nervos și comițînd o serie de 
greșeli. Deși au meritat victo
ria, dinamoviștii nu au dat satis
facție, ratînd numeroase ocazii, 
printre care și două lovituri de 
la 7 m. Oaspeții, din rindurile 
cărora s-a remarcat portarul 
Penu, au început meciul bine, 
conducînd în min. 16 cu 4—3. 
In final ei nu au mai menținut 
ritmul. (I. IANCU-corcsp. rcg.).

Știința Timișoara — Steaua 
13—10 (7—6). Victoria, deși 
surprinzătoare este totuși meri-s 
tată. (P. ARCAN-coresp.).

rezultate :

Georgescu, Sătmăreanu, Năftă- 
năilă, D, Popescu. Iancu, Năstu- 
rescu, Ologu. Dumitriu II, Fră- 
țilă, Șoo, Sfîrlogea, Codreanu.

Cuplaj studențesc

pe „Republici?4

Pe stadionul Republicii a avut 
loc ieri finala campionatului 
universitar la fotbal între In
stitutul Politehnic și I.C.F. 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
de la Institutul Politehnic cu 
3—2.

In deschidere, Selecționata 
centrului universitar -— Știința 
(juniori) 2—2.

M. BÂJAN-coresp,

La această interesantă com
petiție vor participa cei mai 
buni alergători de la cluburile 
Steaua, Dinamo și Metalul.

„CUPA STEAUA" LA 
CICLISM

g Prin apropierea startului animația era 
| deosebită. „Atlet ii" măsurau din ochi dis- 
g tanța și își controlau meticulos echipamen- 
J tul. In fond, prima cursă nu este un eve- 
g nimeni de mică importantă. Ea trezește în 
g fiecare copil dorința de a se număra prin- 
g tre cei mai buni sportivi din clasa sa. 
g învățătoarea Stela lonifă își încura/a 
g școlarii. Lenuta, în grabă, 
i tacă un nod ca lumea la 
g teniși. fliută. 
g de-o șchioapă, 
g în gura mare 
g fi primul.
g A apărut și
- reporter amator din rin- ---------------------
g dul profesorilor ae la Școala medie „C. A. 
i Roselti". Căuta cu privirea un unghi fericit 
^pentru a imortaliza pe peliculă aspecte de 
? la primul concurs atletic al școlii.
g In această atmosferă dinaintea probei 
g l-am cunoscut pe Gabriel lacob din clasa 
g a ll-a C. La întrebările mele, interlocutorul 
g răspundea privind cu coada ochiului spre 
$ ceilalți colegi și adversari de întrecere.

un puști 
se lăuda 
că el va

un foto-

nu reușea să-și 
șireturile de la

— îmi place mult de tot educația fizică I 
Cînd tata are timp liber mergem împreună 
pe stadionul Dinamo. Știți, are o pistă de 
atletism adevărată. Vreau să învăț bine 
și să fac sport.

Gabriel ar mai fi dorit să spună ceva, 
dar a fost chemat la start. învățătoarea 
Stela fonifă avea 
arbitru.

Astăzi are loc pe traseul de 
la Marathon la Atena tradi
ționalul concurs internațional 
de maraton organizai de fede
rația elenă de atletism. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
Constantin Grecescu, campion 
balcanic • in 1961 la această 
probă.

• „CUPA CONSTRUC
TORUL" LA DIRT- 

TRACK
Duminică 23 mal, începind 

de la ora 9 dimineața, pe sta
dionul constructorul din șos. 
Olteniței nr. 13—19, va avea 
loc „Cupa constructorul" la 
dirt-track.

Duminică este programată 
pe șoseaua București — Urzi- 
ceni (startul la km 11.500) o 
nouă competiție ciclistă — 
„Cupa Steaua**.

In program figurează probe 
pentru seniori — 100 km, ju
niori cat. 1 — 50 km. categ. 
a II-a — 30 km, semicurse — 
20 km, oraș — 10 km.

TURULUI CAMPIONA

acum o altă calitate: de

INSTANTANEE
dispute s-ni- 
e in frunte I 
se afla Eii- 
treia e o

...Start! Micii at let i ai 
pornit să-și 
sele. Lenuta 
In urma ei 
sabeta. A
fetită cu păr auriu prins 

cu o bentiță albă. E cea mai mică; o 
cheamă Anca. Anton, un flăcău mai voinic, 
nu a reușit s-o întreacă și tare s-a 
supărat la 
urmă, toate necazurile s-au aplanat.

Primul concurs s-a încheiat în aplauzele 
generate ale spectatorilor de pe margine. 
A fost tare frumoși

P. GHFORGHIU

mai 
stîrșitul cursei. In cele din

• GAZDELE ÎNVINGĂ
TOARE ÎN MECIURILE 

DE VOLEI DE IERI
IERI LA BRAȘOV, în cam

pionatul republican de vo. 
iei la categoria A, Tractorul— 
Minerul B. Mare (M.I) 3—0 
(5, 7, 9) în 35 de minute. S-au 
remarcat Bartha (Tractorul) și 
Rău (Minerul). — C. GRUIA- 
coresp. reg. —

LA CRAIOVA, Voința—Meta
lul Buc. (F.I) 3—1 (15, 11,-6. 
14). O partidă viu disputată, 
in care s-au evidențiat Lăzea- 
nu și Velea de la Voința și 
Dumitrescu de la Metalul. — 
C. BOBEI-coresp. —

O ULTIMA ETAPA A
TULUI REPUBLICAN DE LUPTE GRECO- 

ROMANE

Două din grupele de lupte 
greco-rommne seria A, își 
dispută simbâtâ și duminică 
întrecerile din cadrul ultimei 
etape a turului campionatului 
republican. Sîmbătă se întâl
nesc la Baia Mare formațiile: 
Metalul București, C.S.O. Re
șița, Rulmentul Brașov și

Chimistul Baia Mare, iar du
minică la Sotu Mare evolu
ează C.S.O. Galați, C.F.R. Ti
mișoara, steagul roșu Brașov 
și Unic Satu Mare. „Liberele” 
au șl ele o restanță din etapa 
I. Meciurile vor avea loc du
minică la Cluj (Mureșul Tg. 
Mureș, C.S.M. Cluj, Steaua).

SPORTIVAw



ATLETISM DE LA START
LA SOSIRE

BUCUREȘTI. Sta
dionul Tineretului 

fi găzduit recent prima etapă a cam
pionatului Capitalei rezervat juniori
lor de categ. a Il-a. BĂIEȚI: 80 m : 
M. Olteanu 9,6, T. Iordache 9,7 ; 1000 
tn: C. Mureșan 2:48,0, Al. Asmaran- 
ciei 2:48,2 ; 90 mg : M. Georgescu 13,0, 
P. Tudor 13,4; lungime : Șt. Lăzărescu 
6,02, M. Georgescu 5,99; Înălțime: 
I. Stănescu 1,71 ; prăjină : P. Ruj an 
și S. Marian 3,65; greutate : C. Mi- 
trea 14,36; disc: C. Pecec 47,45, C. 
Mitrea 45,84 ; 300 m : T. Iordache 38,0,
C. Blaga 38,1 ; FETE : 60 m : M. Pre- 
torian 8,1, M. Anghel 8,3; 500 m: 
Fl. Georgescu 1:21,6, L. Visu 1:22,7; 
60 mg : El. Mîrza și G. Popescu 10,1 ; 
lungime : M. Anghel 5,20 (HC. G. Ră
dulescu 5,71); înălțime: D. Radu 1,48,
D. Secară 1,45; greutate: T. Sîmbo- 
tin 11,69, L. Micu 11,24; disc: C. Po
pescu 37,55; suliță: FI. Dirme 21,80 
(N. D. Nicolae).

CIMPULUNG. O nouă verificare a 
teelecționabililor pentru echipa regiu
nii Argeș. Viorica Dinu 5,39 m la 
lungime — rec. regional, Silvia Vîlsă- 
nescu 47,1 pe 300 m, Ion Cristolovea- 
nu 8,8 pe 60 m. (V. Popescu),

CONSTANȚA. Etapa orășenească a 
campionatului școlar. BĂIEȚI: 100 m: 
L. Levonian 10,9 ; 200 m: Levonian 
22,6 ; 400 m : T. Alexe 54,4; lungime : 
T. Vișinescu 6,51 ; triplu : Vișinescu 
13,17; greutate : G. Luchian 16,09 ; cio
can : I. Nicolae 43,20 ; 80 m : S. Pan
durii 9,7 ; 300 m : M. Talmațki 41,6 ; 
FETE: 100 m: D. Vinteanu 13,5; 200

m: O. Pamuc 28,9; greutate: L. Tras- 
ca 11,45 ; 60 m : R. Ioniță 8,3 ; 500 m: 
L. Rădulescu 1:29,4. (E. Petre).

SIBIU. Etapa raională a camp, șco
lare. Noi recorduri raionale au fost 
înregistrate la triplu — A. Tarcea 
(Avrig) 12,20, 4x100 m — Șc. m. Avrig 
47,0. (D. Solomci).

BACĂU. Trei recorduri regionale au 
fost realizate în etapa regională a 
camp, școlare. Dan Bucur (Roman) 
47,25 m la disc, Ion Manea (Bacău) 
45,28 m la suliță și echipa de ștafetă 
a Bacăului 45,5 la 4x100 m. Primii sînt 
juniori „mitei". Alte rezultate: FETE : 
60 m : M. Hodorogea 8,2 ; 100 m : Ho
dorogea 13,0; 200 m: El. Baciu 27,8; 
500 m: M. Mancreș 1:25,4; 800 m: 
Baciu 2:20,6 ; lungime : C. Bîrlea 5,25 ; 
înălțime : D. Munteanu 1,43 ; BĂIEȚI: 
80 m: Ov. Magirescu 10,0; 100 m: 
I. Orghidan 11,1; 200 m: Orghidan 
23,0 ; 400 m : Orghidan 50,5; 800 m ■ 
C. Ispas 2:06,8 ; lungime: P. Ciuper
că 6,43 ; ciocan: R. Constantinescu 
44,40. Raionul Tg. Ocna n-a avut nici 
un concurent. (I. lancu).

GALAȚI. Peste 350 de elevi au par
ticipat Ia camp, școlar. Au fost do- 
borîte 6 rec. regionale : 80 m II: G. 
Cecală și Gh. Popa 9,4 ; 400 m I: I. 
Măceaca 51,3; înălțime II: I. Năstase 
1,70; înălțime F.II M. Enică 1,40; disc 
F. I: El. Lefter 34,99. (T. Siriopol).

Rezultate
tehnica Iași — Ceahlăul Piatra Neamț 
18—3 (9—3) ; Constructorul TRC Su
ceava — Cauciucul Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 36—0 (9—0) ; Lamino
rul Roman — Victoria Galați 0—6 
(0—3) ; A.S. Tecuci — Dinamo Bacău 
57—0 (24—0) ; Electroputere Craiova 
— CIL Blaj 20—5 (11—0) ; Metalul 
Reșița Vulturii Timișoara 0—50

Astăzi ince
turneele fina

de calificat

Etapa a ll-a a campionatului
. divizionar al Capitalei

• In campiona
tul de calificare : 
Petrolul Pitești — 
Constructorul Plo
iești 0—3 (suspen
dat Petrolul Piteș

ti); Metalul Buzău — Ideal Cernavodă 
11—3 (3—0);USAS Năvodari — Cimen
tul Medgidia 5—3 (5—3); Precizia Săce- 
le—Chimia Brăila 31—0 (9—0); Poli-

Fază din meciul de rugbi in 8, Școala sportivă de elevi nr. 1 — Școala 
sportivă de elevi nr. 2

Foto: P. Rom^șan

Ultima etapă, dar nu și ultimele jocuri, 
în campionatul republican feminin 

la categoria A

(0—27) ; Metalul Tr. Severin — CSM 
Sibiu 3—3 (0—3) ; Minerul Lupeni — 
Metalul Hunedoara 51—0 (16—0) ; O- 
limpia — I.C.F. 28—0 ; Vulcan — Ra
pid 3—9 ; Aeronautica — Construcții 
8—13 ; Arhitectura — Politehnica 
5—19 ; Grivița Roșie 2 — Steaua 2 
3—6 ; Colorantul — C.S.S. 2 3—8 ; 
Proiectantul — S.N. Oltenița 6—3.

I ale categoriei

După cum am mai anunțat, astS 
în patru orașe din țară, încep turnee 
finale ale campionatelor de califica 
la care participă opt echipe masei 
line și opt feminine. Cîștigătoare 
celor patru grupe (două masculir 
și două feminine) se vor califica î 
seria a ll-a a celor două campiona: 
republicane.

Iată locurile de disputare și ech 
pele participante : MASCULIN : Tj 
Jiu: Metalul Copșa Mică, Voinț 
București, Cimentul Turda, I.T.C 
Constanța ; Mediaș : Timișul Lugo 
IRTA Oradea, Electroputere Craio 
va, Minerul Baia Mare ; FEMININ 
Sibiu : Spartac Constanța, C.S.O. Bai 
Mare, C.S.M. Reșița, Institutul Peda 
gogic Cluj ; Ploiești : Textila Buhuși 
Partizanul roșu Brașov, S.S.E. nr. : 
București, S.S.E. Buzău.

I.T.C

N. Ciumeti și Dinar zi 
învingători în „Circuitul

regiunii

doua oară acest

• Campionatul republican de juniori: 
Dinamo — Steaua 14—6 ; Gloria — 
SSE 1 3—0 (suspendat SSE 1) ; Grivița 
Roșie — Progresul 
Grivița Roșie).

Duminică, în seriile I ale categoriei 
A sînt programate 11 meciuri (3 în Ca
pitală, 8 în provincie), m cadrul celei 
de-a Xl-a etape a returului, antepen- 
ultima a campionatului republican 
masculin. în competiția feminină este 
ultima etapă a campionatului, dar în
trecerea se va încheia abia la 6 iunie, 
pînă cînd urmează a se juca și res- 

număr de două, ambele 
pentru ordinea finală în 

Știința Cluj—Dinamo
Dinamo București—Rapid

—Farul Constanța, Metalul București 
—Știința Cluj, C.S.M. 
sul București, C.S.M.
Craiova (feminin).

Sibiu—Progre- 
Cluj—VoințaPe poligoanele de 

la stadioanele Ti
neretului, Dinamo 
șl Progresul s-a 
desfășurat duminică 
etapa a doua a 
campionatului divi
zionar al Capitalei 
la armă sport. S-au 
tras probele 5 + 10 
și 3X10 focuri.

Rezultatele : armă
1. Ioana Petrovici 

Mariana Boccea (Di- 
Nicoleta Cosovschi 

1. E. Dinescu 
2. C. Lazarovici (Di-

finalele campionatelor

O—3 (suspendat

iort 3X10 fete : 
.2.E. 1) 241 p;
----- 238 p;

1) 237 p ; băieți :
1) 248 p ; " ~
248 p ; 3. M. Pavel (Dinamo) 248 
echipe: " 

namo 924 p ; 3.
5+10 fete ; 1.
namo) 86 p ; 
(Confecția) 78 p , o.
(Dinamo) 76 p ; băieți : 
(Steaua) 91 p ; "
88 p ; 3 
echipe :
315 p ; 3.

sport 
(S.s.: 
namo) 
(S.S.E. 
(S.S.E. 
namo) 
p. Pe

2.
3.

1. S.S.E. I 949 p; 2. Di- 
Steaua 907 p. Armă sport 
Mihaela Dumitrescu (Di-
2. Ecaterina Juverdeanu 
p ; 3. Victoria Savovici

' : 1. P. Soporeanu
2. A. Mihni (Dinamo) 

88 p ; 3. M. Dugală (Metalul) 87 p ; Pe 
: 1. Dinamo 329 p ; 2. S.S.E. 1 

Steaua 303 p.

tanțele, în 
hotărîtoare 
clasament : 
București și 
București.

Iată programul comolet al etapei 
de duminică: C.S.M.S. Iași—Steaua 
București, Știința Cluj—Progresul 
București, Minerul Baia Mare—Dinamo 
București, Per^fal floiești—Știința 
Galați, Constructorul Brăila—Dinamo 
Bihor, Farul Constanța—Știința Timi
șoara (masculin), C.P. București—Par
tizanul roșu Brașov, Știința București

republicane școlare
întrecerile din cadrul fazei de zonă 
campionatelor republicane școlarea .

desfășurate la Brașov s-au încheiat cu 
următoarele clasamente, primele echi
pe calificîndu-se în finala competiției : 
MASCULIN — 1. Școala medie nr. 5 
„Gh. Barițiu” Cluj, 2. Școala medie 
Blaj, 3. Școala medie nr. 3 Brăila ; 
FEMININ — 1. Școala medie Codlea, 
2. Școala medie nr. 1 Dej, 3. Școala 
medie nr. 2 „N. Bălcescu” Brăila.

Există condiții pentru rezultate și mai frumoase
(Urmare din pag. 1/

corduri republicane și 136 regionale, iar 
la Jocurile Olimpice de anul trecut 12 
sportivi din regiunea Brașov au făcut 
parte din delegația țării noastre. Regiu
nea Brașov este reprezentată în marea 
majoritate a campionatelor republicane 
și rezultatele sînt, în general, bune, cu 
excepția fotbalului, în care cele patru 
formații din „B“ — Tractorul Brașov, 
Chimia. Făgăraș, C.S.M. Sibiu și Gaz 
metan Mediaș —■ se află deocamdată în... 
coada celor două clasamente. S-au sub
liniat, de asemenea, succesele obținute 
de cluburile Steagul roșu, Dinamo, Trac
torul, C.S.M. Sibiu, în multe ramuri de 
sport ca lupte, volei masculin, atletism, 
schi, handbal etc.

S-a vorbit în darea de seamă și despre 
activitatea miilor de elevi, speranțele 
sportului brașovean. în perioada la care 
s-a referit darea de seamă, elevii spor
tivi au cucerit peste 75 titluri de cam
pioni republicani școlari. Echipele șco
lilor medii nr. 4 și 5 din Brașov sînt 
campioane republicane la volei și res
pectiv baschet fete, iar acelea ale șco
lilor medii nr. 2 din Sighișoara și nr. 1 
din Sibiu sînt campioane la handbal 
fete și băieți. O serie de secții ale șco
lilor sportive de elevi din Brașov (atle
tism, baschet), Sibiu (natație), Blaj (vo
lei), Predeal și Rîșnov (schi) au obținut 
rezultate meritorii, lăsînd să se între
vadă rezerva de cadre pentru secțiile de 
performanță ale cluburilor din regiune.

Cu toate acestea, activitatea sportivă 
continuă să se desfășoare — în multe 
școli din regiunea Brașov - la un nivel 
nesatisfăcător. Față de cei 489 profesori 
de specialitate, nivelul pregătirii și 
formanțele elevilor și studenților 
special la atletism și gimnastică) 
departe de a satisface.

Darea de seamă, precum și cei____
®u luat cuvîntul, au analizat și lipsurile 
manifestate în activitatea de performanță 
din regiunea Brașov, arătînd cauzele 
care au făcut ca rezultatele să nu se ri
dice la un nivel mai înalt. Pe bună drep
tate au fost criticate munca lipsită de 
entuziasm, chiar de competență, a unor 
antrenori și sportivi din regiune. S-a 
subliniat, cu deplin temei, că unele re
corduri regionale de atletism datează de 
peste 15 ani, cele de haltere sînt infe
rioare cu zeci de kilograme recordurilor 
republicane. Secțiile de gimnastică (mas
culine și feminine) au dat în ultimii ani 
loturilor reprezentative foarte puțini 
gimnaști de valoare, iar numărul spor
tivilor cu clasificare superioară fiind și 
d Marte redus. Critici îndreptățite au

fost aduse și biroului consiliului regio
nal UCFS. care a colaborat insuficient 
cu secția de invățămint și n-a desfășurat 
o muncă susținută de îndrumare și con
trol in secțiile din cluburi și asociații 
sportive, n-a urmărit Îndeaproape activi
tatea cadrelor tehnice.

per- 
(in 

Sint

care

TOATĂ ATENTIA SELECȚIEI, 
CALITĂȚII INSTRUIRII SPORTIVE 

Șl SPORTULUI ȘCOLAR
In concluziile conferinței, tov. EMIL 

GHIBU, vicepreședinte al consiliului Ge
neral al UCFS a subliniat succesele, ro
lul important a! regiunii Brașov în an
samblul mișcării noastre de cultură fi
zică și sport, a analizat pe larg lipsurile 
și cauzele acestora. Tov. Emil Ghibu a 
dezbătut problemele majore care stau 
în fața organelor și organizațiilor UCFS 
din regiune, arătînd totodată care sînt 
principalele căi de rezolvare. Pentru mă
rirea eficienței exercițiilor fizice asupra 
maselor de oameni ai muncii, sublinia 
vorbitorul, trebuie pus accent pe conti
nuitatea diferitelor forme de practicare 
a exercițiilor fizice, îndeosebi a gimnas
ticii de dimineață, campionatelor asocia
ției, turismului, concursurilor cultural- 
sportive. De asemenea, trebuie acordată 
o deosebită atenție dezvoltării activității 
sportive în rîndul elevilor și studenți
lor. Lecțiile de educație fizică să fie 
orientate în special spre rezolvarea sar
cinilor privind dezvoltarea și pregătirea 
fizică multilaterală, folosindu-se cu pre
cădere mijloace din atletism și gimnas
tică ; ținerea strictă a evidenței dina
micii probelor de control ale elevilor a- 
supra calităților fizice și performanțelor, 
în fiecare școală profesorii de educație 
fizică trebuie să organizeze o bogată 
activitate competițională. Sînt indicate 
întreceri între clase și pe localități (în
tre școli) ; este firesc să se pretindă per
formanțe mult mai bune de la elevii șco
lilor sportive, școli medii cu program 
special de educație fizică și de Ia stu- 
denți. în privință procesului de pregă
tire ce se desfășoară în secțiile clubu
rilor de performanță se impune mărirea 
exigenței asupra calității muncii, a în
drumării și controlului sistematic. Orga
nele și organizațiile UCFS din regiune, 
sublinia tov. Emil Ghibu, trebuie să 
sprijine și să controleze susținut clubu
rile și asociațiile sportive în așa fel ca 
unele ramuri de sport — atletismul, 
luptele, gimnastica, halterele, schiul, fot
balul, voleiul, handbalul, tenisul de 
câmp, baschetul, tirul — să atingă în 
mod constant valori internaționale.

Pentru realizarea acestor obiective 
sînt necesare o seamă de acțiuni. In pri-

mul rind, selecția și promovarea cu curaj 
a elementelor talentate. în acest scop 
trebuie organizate acțiuni sistematice de 
depistare a sportivilor talentați (con
cursuri în școlile de 8 ani, medii, pro
fesionale, comune) și completarea sec
țiilor de performanță cu elementele de
pistate. De asemenea, se impune apli
carea pe scară largă a datelor științi
fice și celor mai noi metode de pregătire 
in procesul instructiv-educativ. în acea
stă privință, cabinetul științific al con
siliului regional UCFS și dispensarul re
gional pentru sportivi trebuie să-și aducă 
o contribuție mai largă. Trebuie pus un 
accent tot mai mare pe pregătirea atle
tică a tinerilor la toate ramurile de 
sport, precum și pe mărirea cantității 
de lucru, a repetărilor pentru perfecțio
narea și automatizarea procedeelor teh
nice și tactice. Organele UCFS din re
giunea Brașov, sublinia în continuare 
tov. Ghibu, trebuie să acorde o aten
ție deosebită campionatelor raionale și 
orășenești care este necesar să se 
desfășoare la minimum patru ramuri 
sportive, din care să nu lipsească atle
tismul. O atenție mare trebuie acordată, 
de asemenea, acțiunii de amenajare a 
terenurilor sportive în curțile școlilor, 
in așa fel ca pe acestea să se poată des
fășura întreceri de atletism, gimnastică- 
jocuri sportive.

în îndeplinirea acestor obiective ca și 
a tuturor măsurilor elaborate cu prile
jul conferinței regionale, un rol foarte 
mare, hotărîtor, îl au stilul și metodele 
de muncă ale organelor și organizațiilor 
sportive. La recenta conferință s-au des
prins și în această direcție lipsuri se
rioase care trebuie grabnic lichidate. 
In felul acesta, muncind cu pasiune și 
pricepere, cinstind această muncă cu 
fapte, organele și organizațiile sportive, 
sub conducerea ’ organelor ' și organiza
țiilor de partid, vor reuși — fără în
doială — să acorde un ajutor mai efi
cient și să exercite un control sistematic 
asupra muncii asociațiilor sportive, a 
cluburilor, tehnicienilor și activiștilor 
sportivi, să rezolve cu mai multă com
petență și operativitate problemele spor
tului brașovean. Discuțiile purtate ca și 
hotărârile conferinței au arătat că în 
regiunea Brașov există mari posibilități 
de dezvoltare a sportului de mase și de 
creștere necontenită a nivelului perfor
manțelor sportive pe măsura cerințelor 
actuale. Este drumul pe care, cu prilejul 
conferinței regionale, sportivii și acti
viștii brașoveni și-au propus să meargă 
cu hotărîre.

C. GRUIA

• Campionatul de
— Olimpia 9—6 ; 
SSE 2 6—6 ; SSE 1 
18—6.

rugbi în 8 : CSS
Constructorul —
— Grivița Roșie

Duminică a luat 
sfîrșit la Ploiești 
cea de a Il-a edi
ție a „Circuitului 
ciclist al regiunii 
Ploiești". Au parti
cipat 40 de alergă
tori din 8 echipe 
de cluburi.

N. Ciumeti (Di
namo București) a 
cîștigat pentru a
circuit, urmat de W. Eghet la 20 se
cunde și de Gh. Bădără la 21 secunde.

Pe echipe trofeul a revenit echipei 
Dinamo I cu 10 sec. avans față de 
Steaua și cu 4’59” față de Voința 
București. Gh. Moldoveanu s-a dovedit 
a fi cel mai bun sprinter a cursei.

A APARUT
NR. 5 AL REVISTEI

i..

SPORT și TEHNICĂ
Din sumarul, interesant și variat, menționăm următoarele :

AVIAȚIE: • Avioane pentru distante scurte • Campionatul de 
micromodele 9 35 de ani în aviație 9 „Flep* — parașută sau planor ?

AUTO-MOTO: • Primele întreceri • Știți să alegeți un auto
mobil ? • Dinam sau alternator 9 Motocicletele campionatelor mon
diale • Automobile „Citroen".

RADIOAMATORISM: © Craiova —Leningrad, pe urmele meteo
riților • Radioreceptor de buzunar • înlocuirea tuburilor și tranzisto- 
rilor • Condensator variabil fără ax. &

COSMONAUTICA : • Pilotajul navelor cosmice 9 Știri și noutăți 
cosmonautice.

TURISM-ALPINISM : 9 Peretele Văii Albe • Alpiniști celebri 
în ajutorul turistului sportiv • Curiozități turistice.
SPORT SUBACVATIC: 9 Dincolo de poarta abisului. 
MAGAZIN, NOUTĂȚI TEHNICE, ȘTIRI, REPORTAJE.

•1

CONCURS
INSTITUTUL DE CULTURA FIZICA DIN BUCUREȘTI anunță 

concursul pentru ocuparea următoarelor posturi:

un post de Conferențiar Ia Catedra VI de Gimnastică pentru 
disciplina Gimnastică sportivă, poziția 2 ;

— un post de Conferențiar la Catedra VIII de Jocuri sportive, 
disciplina Handbal, poziția 15.

Pentru înscriere la concurs, candidații vor prezenta Ia Secreta
riatul Institutului, în termen de 30 zile de la publicare, următoarele 
acte (în 2 exemplare):

— Copie legalizată după diploma de stat sau după actul echiva
lent de studii superioare;

— Copie legalizată după diploma de doctorat sau de candidai 
în științe ;

Lucrările științifice ale candidatului intr-un exemplar ;

— Certificat de caracterizare a activității profesionale și sociale 
candidatului, eliberat de instituția (întreprinderea) în care acestaa

își are funcția de bază ;

Memoriu de activitate didactică-științifică, semnat de candidat.

Datele concursurilor se vor comunica direct candidaților.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Secretariat, 

între orele 12—14, str. Maior Ene nr. 12, Raionul V. I. Lenin, telefon 
15.51.50.



Parerea unor 
brașoveni 
despre

reel... 10-1
După înfrîngerea de proporții neo- 

lișnuite (10—1) suferită de Steagul 
oșu în fața echipei Dinamo, cîțiva 
nbitori ai sportului din orașul Bra- 
ov ne-au transmis telefonic la re- 
iacție părerile lor în legătură cu 
romportarea echipei brașovene

PAUL ORBAN, brigadier la secția 
iregătirea formei a întreprinderii Poli- 
irafice Brașov: „Prin intermediul te- 

. eviziunii am putut urmări clteva epi- 
■oade de la această intîlnire care ră- 

- nine o amintire amară pentru iubi to
ii sportului din Brașov. Rezultatul 
n-a surprins, ca și jocul echipei de 
îltiel. Fără a diminua meritele În
vingătorilor, trebuie să spun că go
urde sînt urmarea unor grave gre
șeli de apărare, greșeli de neiertat 
:lnar atunci clnd ai în iată o linie 
de atac ca cea a echipei Dinamo. 
Va trebui să muncească temeinic

Spectatorii întreabă — specialiștii răspund
e t

CiT DUREAZĂ UN MECI?

îr patru rinduri
După înfrîngerea cu 10—1 a 
fotbaliștilor de la Steagul roșu,

Cînd au coborît în gară
La Brașov, lumea văzut-a
A uzinelor fanfară 
Care le cînta... „bătuta".

VIRGINIA ARDELEANU
Brașov

Întregul lot pentru a șterge această 
pată"

FLORIAN BUTA, membru al comite
tului de partid al uzinelor „Steagul 
roșu" : „Nu ne putem explica compor
tarea echipei. Indolența cu care acțio
nau toii jucătorii m-a făcut, la un mo
ment dat, să mă Întreb dacă aceasta 
a fost echipa care cu trei zile Înainte, 
alături de Petrolul, făcuse un joc de 
zile mari. Se impune o analiză serioa
să și luarea de măsuri corespunză
toare. Comitetul de partid va sprijini 
clubul sportiv Steagul roșu In rezol
varea acestei probleme"

IOSIF GUL1C, maistru principal 
al secției oțelărie a uzinei Tracto
rul : „Am urmărit meciul la radio 
și, mărturisesc sincer, sînt uluit de 
comportarea și de rezultatul obținut 
de fotbaliștii noștri. Caut o explica
ție și nu o găsesc, mai ales că ace
eași echipă m-a Inel nt at In meciul 
cu Petrolul. Este momentul să se 
treacă, fără obișnuitele rezerve, la 
Întinerirea echipei. Și elemente ti
nere, talentate, dornice de afirmare 
se găsesc In orașul nostru și în regiu
nea Brașov.

Cine a asistat la jocul C.S.M.S. — 
Rapid, disputat la Iași în cadrul cam
pionatului categoriei A la fotbal, își 
amintește cum jucătorul C. Dan a șu
tat de 3 ori mingea în afara terenu
lui, din care de două ori în tribună și 
o dată chiar peste tribună, deși de fie
care dată avea posibilitatea să o trimi
tă n«stingherit în tușă.

Dar acesta nu este singurul exemplu. 
In actuala conjunctură a campionatu
lui, cînd lupta pentru evitarea retro
gradării este în toi, mulți jucători, în 
special din liniile de apărare, proce
dează așa.

In rîndurile care urmează vom căuta 
să arătăm ce prevede regulamentul de 
joc și cum ar trebui să procedeze ar
bitrii în asemenea situații.

In cazul jucătorului C. Dan „acesta 
trebuia prevenit, avertizat și apoi eli
minat".

Aceasta deoarece regulamentul pre
vede clar :

Durata unei partide este de 90 de 
minute. Prin aceasta se înțelege că

ȘTIRI
MECI AMICAL, DUMINICĂ PE 

„TIMPURI NOI“

Terenul „Timpuri noi" din calea Du- 
dești, găzduiește duminică, de la ora 
10,30, întîlnirea amicală de fotbal 
dintre echipele bucureștene Dinamo și 
Flacăra roșie.

TOCURI DE SELECȚIE PENTRU 
COPII

Cu Dinamo Pitești în... tren
3

Două ore de la Pitești la București 
în același compartiment cu antrenorul 
Traian Ionescu (consilier la clubul pi- 
'teștean) cu Țîrcovnicu și Ilie Stelian. 
Tema discuției, meciul cu C.S.M.S. 
Țîrcovnicu (care a fost cel mai bun 
jucător al echipei locale în acest meci) 
și Ilie Stelian (n-a comis nici un fault) 
,erau bucuroși că zestrea echipei s-a îm
bogățit cu 2 puncte în olasament. E- 
■vjdent, emoțiile retrogradării au tre- 

aî.x Traian Ionescu — exigent cum 
jfl știm — continua să analizeze jocul 
echipei. Subiect principal: ineficacita
tea înaintașilor. Pe bună dreptate, căci 
după cum am arătat și în cronica de 
ieri, dacă piteștenii ratau doar pe ju
mătate, scorul ar fi putut rivaliza cu 
cel din meciul Dinamo București— 
Steagul roșu.

— Dar despre jocul ieșenilor?
cel prestat astă 
returului. Nouă

— Este departe de 
toamnă și la începutul

SIOERURGISTUL GAIATI — 
loorai C1UB 1-3 (0-1)

Publicul prezent la această întîlnire 
internațională mult așteptată a asis
tat la un joc de slab nivel tehnic. 
Deși au dominat mai mult, gălățenii 
au cedat în fața unei echipe cu o 
pregătire fizică bună. Oaspeții au fo
losit deseori contraatacul. Golurile au 
fost înscrise de : Orczykonski (min. 
9), Walozak (min. 81) și Kaczmarek 
(min. 86 din 11 m), respectiv Daraban 
(min. 75). De remarcat faptul că Stă- 
tescu a ratat o lovitură de la 11 m. 
A arbitrat bine N. Mihăilescu (Bucu
rești).
S. CONSTANTINESCU-coresp. reg.

pier-ne plăceau .ieșeni. Chiar și cînd 
deau făceau joc. Astăzi insă...

...Mi-a plăcut obiectivitatea pitește- 
nilor atît în ceea ce privește jocul 
lor cît și al adversarului. Mi-a plăcut 
și mai mult cînd l-am auzit pe Țîr
covnicu spunînd despre „idolul" celor 
de la C.S.M.S., Stoicescu, că este un 
fotbalist fricos și dezordonat. Mi-am 
pus întrebarea : de ce au renunțat 
conducătorii clubului ieșean la un an
trenor valoros pentru un jucător me
diocru? Țîrcovnicu și Ilie Stelian au 
dreptate.... Ieșenii, chiar și cînd pier
deau meciul, jucau un fotbal frumos. 
Astăzi...

Clubul sportiv Progresul 
ză pe terenul său din str. Dr. Staico- 
vici jocuri cu caracter de selecție pen
tru copiii născuți în anii 1954—55—56 
Asemenea jocuri sînt programate în 
zilele de 24, 25 și 26 mai, dimineața 
de la ora 8, și după-amiază, de 
ora 15.

DE LA F.R.F.

C. M.

organizea-

la

30
B

Meciurile programate duminică 
mai în campionatele categoriilor 
și C vor începe la ora 10. Fac excep
ție întîlnirile Chimia Făgăraș—Me
talul Tîrgoviște, A.S.A. Tg. Mureș— 
Jiul Petrila, C.F.R. Timișoara—Gaz 
metan Mediaș și C.S.M. Reșița—Știin
ța Timișoara, care, fiind cuprinse îr» 
programul Pronosport, vor începe la 
ora 12.30.

PRONOSPORT -1 x 2 - PRONOSPORT
Programul concursului PRONOSPORT 

nr. 21 etapa din 23 mai este deosebit de 
interesant cuprinzînd meciuri internațio
nale, partide din campionatul R.P.R. ca
tegoria B șl întîlnirl din campionatul ita
lian divizia A.

Iată programul concursului PRONO
SPORT de duminică :

R. D. Germană — R. P. Ungară
Polonia — Scoția
U.R.S.S. — Grecia
Metalul Tîrgoviște — Siderurglstul 
C.F.R. Roșiori — Metalul București
Știința Galați — Poiana Cimpina
Jiul — C.S.M. Reșița
Sătmăreana — Minerul Lupeni
Atalanta — Internazlonale
Foggia — Juventus
Mantova — Lazio
Roma — Lunerossi.
• Tragerea excepțională LOTO din 1 

iunie a.c. atribuie autoturisme de dife
rite mărci în număr NELIMITAT ,,FIAT 
1100 F“. „FIAT 1100 D”, „WARTBURG- 
STANDARD-, „TRABANT-COMBI”. Tra
gerea se va desfășura după aceeași for
mulă ca la prima tragere excepțională

din 2 februarie cînd au fost cîștigate 40 
de autoturisme și numeroase premii în 
bani.

Cu cît participanții vor fi mai numeroși 
și fondul de premii va fi mal mare, cu 
atît numărul autoturismelor atribuite la 
2 februarie va fi depășit.

Avantajul particlpranților de la această 
tragere este că autoturismele se atribuie 
pînă cel mai tirziu la 30 iunie a.c.

Pentru a avea mai multe șanse de 
cîștig, particioați cu bilete pentru toate 
categoriile de autoturisme.

In atenția participantilor la 
LOTO și PKONOEXPRES

Autoturismele obținute de către cîști- 
gători, la tragerea specială LOTO din 30 
aprilie șl Concursul special PRONO- 
EXPRES din 12 mal a.c. vor putea fi 
ridicate în perioada 22—29 mai 1965.

Cîștigătorii sînt rugați să se prezinte 
la data comunicată in telegramă.

Rubrică redactată de Loto prono
sport.

timpul care se scurge din cauza unor 
accidente, incidente sau întîrzierile de 
joc care au loc din vina jucătorilor, 
nu face parte din durata partidei. El se 
va adăuga de către arbitri la sfîrșitul 
reprizelor respective.

Această obligațiune este impusă de 
art. 7 — Durata partidei — din regu
lamentul jocului de fotbal, al cărui 
text în extras este următorul :

— „Partida va cuprinde două repri
ze egale de cîte 45 de minute fiecare, 
afară de cazul unui acord contrar, în- 
telegîndu-se :

a) că arbitrul va adăuga la fiecare 
repriză timpul care va socoti că s-a 
pierdut în urma unui accident sau pen
tru orice alt motiv :...“ —

Timpul care se scurge avînd la bază 
cauzele enumerate mai sus poate fi 
împărțit în funcție de scopul urmărit 
de către una sau ambele echipe astfel :

a) Timp pierdut, cauzat de acciden
tarea jucătorilor și incidente provocate 
fie de jucători, fie de intemperii, fie 
de pătrunderea publicului pe teren.

b) Timp risipit, cauzat de întrerupe
rile jocului făcute în mod intenționat 
de către una din echipe. De exemplu :

Echipa care beneficiază de un avan
taj de goluri dar este dominată, în 
mai toate cazurile, pentru a menține 
rezultatul favorabil trimite mingea in
tenționat la distanță afară din joc ; 
portarul echipei în avantaj întîrzie re
punerea mingii în joc după fiecare aut

de poartă ; jucătorii întîrzie executa
rea loviturilor libere.

Deoarece aruncarea repetată a mingii 
afară din teren în situațiile enumerate 
mai sus, devenise o practică pentru 
unele echipe, F.I.F.A. a intervenit cu o 
precizare prin care se combate în mod 
eficient această manifestare dăunătoa
re calității unui joc de fotbal.

Textul precizării F.I.F.A., care se 
ocupă de timpul risipit, sau cum i se 
mai _ spune „tragerea de timp", este 
următorul :

— „Dacă o echipă folosește un sis
tem organizat de a trage de timp, dacă 
de aceasta se face vinovat mai întîi un 
jucător, apoi altul comite Ia rîndul său 
o infracțiune de întârziere a jocului, 
atunci arbitrul îl va preveni pe primul 
vinovat, iar pe cel de-aî doilea îl va 
avertiza în mod oficial, indiferent dacă 
acesta din urmă este sau nu același 
care a comis prima infracțiune, după 
care, în aceleași condițiuni, urmează 
eliminarea jucătorului respectiv.

Cred că prin prezentarea sumară a 
acestei probleme de regulament răs
pundem nu numai acelor spectatori 
care și-au manifestat dorința de a-și 
însuși și mai bine regulamentul, ci și 
celorlalți factori care concură la des
fășurarea normală a activității fotba
listice în țara noastră.

LUCA ST. VICTOR
arbitru

La c. S. M. Cluj trebuie să se lucreze
cu mai mult simț de răspundere

în activitatea sportivă clujeană, 
C.S.M. ocupă un loc fruntaș. Cele 
12 secții de performanță (11 sînt spor
turi olimpice) cuprind 600 de spor
tivi, majoritatea legitimați. Există sec
ții cu efective corespunzătoare canti
tativ și calitativ ■. 
atletism (130), na- 
tație (61), gimnas
tică (120), haltere 
(52). Conținutul pla
nurilor de pregă
tire ale unor secții este în concor
danță cu etapa și perioada antrena
mentului, fiind adecvat competițiilor, 
iar antrenori ca T. Roman (haltere), 
1. Arnăutu (atletism), F. Paneth (tenis 
de masă), V. Moraru (volei băieți) 
depun o muncă laborioasă. La buna 
desfășurare a procesului de instruire 
și-a adus un aport eficient și cabinetul 
metodic.

Datorită pregătirilor efectuate, re
prezentanții C.S.M. au realizat o serie 
de rezultate bune la atletism, tenis 
de masă și haltere. Dar sportivii de la 
C.S.M. ar fi putut obține performanțe 
mai valoroase. Ce i-a împiedicat ? 
Modul cum a funcționat sectorul teh
nic ! De multă vreme, în acest im
portant sector există o fluctuație per
manentă de cadre, lipsește un coordo
nator. Deci munca s-a dus la întâm
plare, fără continuitate. De aceea în
drumarea și controlul activității sec
țiilor a lăsat mult de dorit. A lipsit 
un plan de muncă, aceasta avînd re- 
percursiuni și la unele secții (atle
tism, gimnastică, box). Aici sînt 3—6 
antrenori care nu lucrează însă colec
tiv, nu colaborează suficient. Antre
norul de box Florea Stanomir alcă
tuiește planurile de muncă săptămâ
nale formale, iar alții ca Gh. Marton 
(lupte) și Zina Simu (atletism) nu 
frecventează cu regularitate orele de 
antrenament.

Revenind la planurile de muncă 
săptămînale, s-a constatat că multe

Din viața cluburilor

din ele prevăd anumite sarcini, dar 
alta se lucrează ! Unii antrenori își 
propun să-și îndeplinească obiective 
care nu acoperă necesitățile absolute 
ale sectorului tehnic. De exemplu, se 
prevăd numeroase ore pentru rezolva

rea unor probleme 
organizatorice și de 
planificare (chiar 
acasă !) dar se a- 
fectează prea puțin 
timp pentru acti

vitatea de selecție a sportivilor (ur
mărirea orelor de educație fizică în 
Școli), pentru elaborarea materialelor 
metodice izvorîte din practica secțiilor. 
Antrenamentele juniorilor nu sînt cu
prinse în aceste planuri. De asemenea, 
evidența sectorului tehnic (documente 
de planificare, calendar, sportivi) este 
ținută într-o mare dezordine. Această 
situație nu trebuie să ne mire, pentru 
că, așa cum am mai spus, în sectorul 
tehnic de la C.S.M. instabilitatea ca
drelor a constituit o adevărată regulă. 
Pentru a înțelege mai bine modul 
cum s-a desfășurat munca acestui sec
tor, este semnificativ și următorul 
fapt : în primele patru luni ale acestui 
an nu a fost controlată activitatea 
nici unei secții de performanță 1 în- 
tr-adevăr, cine era s-o facă ?

Vina o poartă consiliul clubului și 
sectorul tehnic al Consiliului regional 
UCFS. De ce s-a așteptat atîta pentru 
a se lua măsurile organizatorice nece
sare, pentru a se pune ordine în 
activitatea sectorului tehnic al celui 
mai însemnat club sportiv clujean ?, 

La C.S.M. Cluj există sportivi și 
antrenori buni, există și o bază ma
terială corespunzătoare, care poate fi 
încă îmbunătățită. Este însă nevoie 
și de o muncă perseverentă, dusă cu 
tot simțul de răspundere. Atunci și 
roadele activității vor fi mai bune.

H. RAPAPORT *

Altădată, să nu mai rizi de alții I Mecanicul: — De ce ne-am oprit ? 
— Nu vezi ? Bagajul lui Steagul roșu 1 Cu lopata !



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Trimisul nostru special îir „Cursa Păcii**, H. NAUM, transmite j

C. Dumitrescu-in continuare pe locul trei DUPĂ
PUNCTE DE VEDERF.. ...———w

11-10...
La startul etapei a XII-a Cracovia- 

Opole (173 km) echipa țării noastre s-a 
prezentat în cinci oameni. Cel de al 
șaselea, I. Ardeleanu a abandonat de
oarece în busculada din etapa a X-a 
și-a fracturat metacarpianul I și i s-a 
pus mina în ghips. Ploaia a ținut și 
de data aceasta să le fie tovarăș aler
gătorilor o bună bucată de timp. Dar, 
cu toată vremea rece și umedă se por
nește dintr-un început în iureș, iar 
numai după cîțiva kilometri un grup 
de cicliști reușesc să se desprindă de 
grosul plutonului pornind într-o eva
dare care va fi pînă în cele din urmă 
decisivă pentru clasamentul etapei. La 
km 8 pleacă din pluton cehoslovacul 
Kvapil, polonezul Kudra, sovieticul 
Saidhujin, iugoslavul Cubric, olande- 
bul Deenen și maghiarul Maho. La 
început cicliștii din pluton nu iau în 
serios această acțiune și neacordîndu-i 
importanță îi lasă pe „fugari" să rea
lizeze, la km 68, un avans de 3 minute.

In orașul Bedzin are loc primul 
sprint cu premii pe care-1 câștigă Said
hujin, urmat de Cubric și Kvapil. Ar
bitrul informator anunță întreaga cara

Trimisul nostru special, C. MACOVEI, transmite:

La Sofia, în preajma 
„europenelor" feminine de gimnastică

Capitala Bulgariei trăiește sub sem- 
i nul importantei competiții sportive pe 
icare o găzduiește la sfîrșitul acestei 
• săptămîni: campionatul european
feminin de gimnastică. La aeroport, 
Ia agențiile Balkanturist, la gară, la 
principalele hoteluri, persoanele ofi
ciale din partea comitetului de or
ganizare a campionatelor sînt gata să 
vină în ajutorul celor sosiți aici în 
vederea acestor întreceri.

Concursul de tir 
de la Plzen

PLZEN 20, (prin telefon). Concursul 
internațional ce se desfășoară în loca
litate a continuat joi cu proba de pis
tol calibru mare. Au luat startul 32 de 
concurenți din Cehoslovacia, U.R.S.S., 
R.D. Germană și România. Pe primele 
două locuri s-au clasat trăgătorii ce
hoslovaci, care au obținut rezultate 
foarte bune. Cei doi sportivi români, 
,V. Atanasiu și N. Flamaropol, s-au 
comportat sub așteptări. Rezultate : 1. 
Șvab (Cehoslovacia) 586 p (precizie 
i291 p, viteză 295 p), 2. Vesely (Ceho- 
islovacia) 584 p, 3. Gutovski (U.R.S.S.) 
'583 p,.... 15. V. Atanasiu 576 p (282+ 
294), 16. N. Flamaropol 576 p (290+ 
286).

Pregătiri pentru „europenele" de box
La 22 mai se va da startul la Berlin în campionatul european de box, 

iîntrecere care va reuni pe cei mai buni pugiliști de pe continent. Tn rîn- 
durile de mai jos, împărtășim cititorilor noștri cîteva știri în legătură cu 
această importantă competiție.

• Federația bulgară de specia
litate a desemnat următorul lot 
de sportivi care vor face deplasarea la 
Berlin, la „europenele" de box: Hristo 
■Țoncev, Konstantin Gheorghiev, Ivan 
Traikov, Stoian Pilicev, Petar Darac- 
ciev, Șișman Mițev, Anghel Doicev, 
Mehmed Veliev, Panco Stambotev și 
Kiril Pandov. După cum se vede, Bul
garia aliniază o garnitură completa.

Majoritatea boxerilor bulgari vor 
lua startul pentru prima oară la 
campionatele europene. Șanse de a 
obține un rezultat mai bun au Pili
cev, Mițev și Pandov. La desemnarea 
echipei, antrenorul de stat Hudreev a 
avut în vedere atît comportarea pugi- 
liștilor bulgari în turneul organizat în 
luna martie în R. D. Germană, cît și 
modul în care ei au evoluat în recen
tul turneu organizat la Sofia, la care au 
participat și pugiliști români și iugo
slavi.

• Puqiliștii italieni și-au continuat 
pregătirile în vederea campionatelor 
europene de la Berlin. Federația ita
liană a anuntat oficial că la întreceri 
vor participa 6 pugiliști: Sperați 

vană diferența creată și plutonul începe 
să se pună pe treabă. Din păcate însă, 
în timp ce fugarii duc trenă cu schim
bul și sînt bine organizați, în pluton 
muncesc doar cîțiva cicliști printre care 
cei din R. D. Germană și Belgia. Aler
gătorii noștri stau în expectativă deși 
Kudra și Saidhujin, din grupul „fu- 
garilor", amenință prin acțiunea lor 
situația lui Dumitrescu în clasamentul 
general individual. Asupra acestui fapt 
aș vrea să insist puțin. Astăzi dimi
neață, la Cracovia, conducătorul dele
gației noastre și antrenorul Golgoți 
le-au trasat cicliștilor sarcina de a-1 
ajuta pe Dumitrescu în lupta pentru 
cucerirea tricoului galben. Alergătorii 
au fost de acord. Dar în timpul etapei, 
cînd situația le cerea să treacă în 
fruntea plutonului și să ducă trenă 
rapidă pentru a-i prinde pe „fugari" 
au uitat totul ca și cum nu ar fi fost 
vorba de un atac hotărîtor care viza 
direct situația colegului lor. Socotim că 
atît Stoica cît și Ziegler și Moiceanu 
nu și-au făcut datoria și nu și-au în
deplinit deci angajamentul luat.

Cele aproape 50 sportive din 20 
țări, care și-au anunțat participarea 
la campionatele Europei au și sosit, 
fiind gata de start. Gimnastele venite 
mai devreme — de pildă, cele ceho
slovace și sovietice — s-au antrenat 
miercuri în sala clubului sportiv 
Akademik, iar joi și-a deschis porțile 
și sala Universiada, viitoarea gazdă 
a concursului. Inițial, gimnastele noas
tre (au făcut deplasarea Elena Ceam- 
pelea și Cristina Doboșan) erau pro
gramate pentru antrenamentul de aco
modare joi dimineața, între orele 9 și 
11. Dar întrucât avionul a sosit abia 
la prînz, organizatorii au dat posibi
litate fetelor noastre să se antreneze 
în cursul după-amiezii, în compania 
unor vechi cunoștințe și prietene 
(printre altele, polonezele Wilczek și 
Brilka). Ele au arătat o bună dispozi
ție de concurs, făcînd cunoștință cu 
aparatele, cu sala în care urmează să 
intre în competiție.

Și încă un amănunt. La biroul de 
presă al campionatelor mi s-a făcut 
cunoscut că toate biletele pentru 
cele două zile de concurs sînt de pe 
acum epuizate. întrecerile vor putea 
fi vizionate pe micul ecran în mai 
multe țări europene, iubitorii de sport 
putînd urmări astfel recitalul de măies
trie al celor mai bune gimnaste din 
Europa.

(muscă), Loi (pană), Meggiolaro (se- 
miușoaiă), Fasoli (ușoară), Patruno 
(semimijlocie) și Casați (mijlocie 
mică).

VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO 
MOSCOVA AU CÎȘTIGAT 

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI'

MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 
Palatul Sporturilor din Moscova s-a 
disputat returul finalei „Cupei cam
pionilor europeni" la volei (feminin) 
în care s-au întîlnit formațiile Di
namo Moscova și Dynamo Berlin 
(R.D. Germană). Voleibalistele so
vietice au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—0 (15—13, 15—4, 15—6). 
învingătoare și în primul meci cu 
3—0, jucătoarele de la Dinamo Mos
cova au intrat în posesia trofeului.

LA VARNA (R.P. Bulgaria) a avut 
loc un concurs de atletism cu par
ticiparea mai multor atleti sovietici. 
Iată cîteva rezultate: 100 m — Trai
kov (R.PB.) 10.3; 200 m — Politiko 
(U.RS-S1 21 7; lungime — Ter Ova- 
nesian (11.RS.S.) 7,91. Rezultate de 
la alte concursuri: FAENZA (Italia)

La următorul sprint cu premii, si
tuat în orașul Strzelce Opolskie (km 
138) pe care-1 cîștigă tot Saidhujin, ur
mat de Kvapil și Kudra, înregistrăm 
din nou distanța dintre „fugari" și gro
sul plutonului: 1,40 min. Pînă la so
sirea caravanei care a avut loc pe sta
dionul Odra din orașul Opole nu s-a 
mai întîmplat nimic deosebit. Sprintul 
final este câștigat de Saidhujin care 
mărește astfel la 7 numărul victoriilor 
de etapă realizate de sportivii sovietici 
în această cursă. Clasamentul etapei: 
1. Saidhujin 4 h 20:09, 2. Kvapil, 3. 
Deenen, 4. Kudra, 5. Cubric — ace
lași timp, 6. Maho 4h20:15, 7. Labro- 
uille (Franța) 4h21:32, 8. Desvages 
(Franța), 9. Gazda (Polonia), 10. Butzke 
(R. D. Germană), 11. Stoica... 17. Zie
gler... 19. Moiceanu... 34. Dumitrescu.., 
46. Zanoni — toți același timp.

Clasament general: 1. Lebedev
(U.R.S.S.) 40h27:00, 2. Dolezal 40h29: 
08, 3. Dumitrescu 40h29:31, 4. Kudra 
— același timp, 5. Saidhujin 40h30:04, 
6. Swerts 40h30:21, 7. Peschel 40h 
30:49, 8. Zielinski 40h30:55, 9. Am
pler 401131:48, 10. Ritter 40h31:54,... 
19. Zanoni 40h40:15... 25. Ziegler 40h 
46:33... 38. Stoica 40h58:59... Moiceanu 
42h05:26. Clasament general pe echipe: 
1. U.R.S.S. 123h34:07, 2. Polonia 123h 
46:00, 3. R. D. Germană 123h47:53, 
4. Cehoslovacia 123h59:00, 5. Franța 
124h02:56, 6. România 124h04:16. Ur
mează în ordine : Belgia, Ungaria, Da
nemarca, Iugoslavia, Olanda, Bulgaria, 
echipa internațională, Algeria, Finlan
da, Cuba, Mongolia. Vineri are loc 
etapa a XIII-» Kliuczbork—Poznan 
(223 km).

Corespondență specială din Budapesta

Reprezentativa Ungariei în pragul preliminariilor

Pentru reprezentativa de fotbal a 
Ungariei anul 1965 este hotărîtor în 
ce privește participarea sa la turneul 
final al campionatului mondial din 
1966. în cadrul jocurilor preliminarii, 
echipa maghiară va întîlni — după 
cum se știe — formațiile Austriei și 
R.D. Germane. Adversari vechi, fotba
liștii austrieci au pricinuit întotdeauna 
multe necazuri jucătorilor maghiari... 
Și chiar dacă selecționata austriacă 
de azi nu poate fi comparată cu ve
chiul „Wunderteam", este incontesta
bil că vecinii noștri reprezintă și 
acum o serioasă forță în fotbal.

Un adversar la fel de dificil pare 
să fie și echipa R.D. Germane care, 
în ultimii trei ani, a făcut progrese 
însemnate.

După recenta întîlnire amicală An
glia—Ungaria (l—0), selecționerul 
unic Lajos Baroti a fost vehement 
criticat de presa maghiară și el a tras 
concluziile de rigoare despre pregăti
rea și forma echipei reprezentative 
ungare. El și-a exprimat încrederea 
că fotbaliștii maghiari se vor pre
zenta în plenitudinea forțelor lor în 
meciul de la Leipzig.

Este indiscutabil că nivelul campio
natului determină în măsură hotărî- 
toare alcătuirea selecționatei. De anul 
trecut echipele de club își desăvîrșesc 
în comun pregătirea fizică generală, 
lucru ce a deschis un nou capitol în 

100 m — Berruti 10,4; suliță — Lie- 
vore 78,91. VARȘOVIA: 100 m — 
Zielinski 10,3; 100 m fete — Kir- 
szenstein 11,4; 200 m fete — Klobu- 
kovska 23,2.

ÎNTÎLNIRI AMICALE 
DE FOTBAL

• La Bergen (Norvegia) s-a 
putat întâlnirea internațională 

ȘTIRI, REZULTATE
fotbal dintre echipele selecționate 
ale Norvegiei și Tailandei. Gazdele 
au obținut o categorică victorie cu 
scorul de 7—0 (1—0). Jocul s-a dis
putat pe ploaie în prezența a aproa
pe 10 000 de spectatori.

• Întîlnirea amicală de fotbal 
dintre echipele Cerveno Zname So-

Victoria de duminică a fost meritată 
și a confirmat valoarea rugbiului nostru, 
resursele și marile sale posibilități. Mai 
importante ni se par însă, în această 
etapă, învățămintele, concluziile prile
juite de meciul cu „Pirineii". După cum 
s-a mai spus, noi am prezentat o for
mație substanțial întinerită, de perspec
tivă — dar, în nici un caz definitivă 
pentru viitoarele partide internaționale. 
Așadar, a fost vorba de o experiență, în 
care s-a încercat verificarea unor jucă
tori susceptibili de a face parte, într-un 
viitor mai apropiat sau mal îndepărtat, 
din „XV“-le nostru reprezentativ.

Ce se poate spune după meciul de du
minică ?

Intîl — foarte bine că au jucat tinerii 
remarcați în actualul campionat : Baciu, 
Stoica, Șerban, Băltărețu etc. La urma 
urmei, cînd și cum ar putea ei căpăta, 
altfel, maturitate si experiență ? Se pune 
însă, firesc, întrebarea dacă ei au răs
puns acestei încrederi. După părerea 
noastră totl au dorit și au luptat pentru 
afirmare. Cu toate acestea, pachetul de 
înaintași — în special linia I și a III-a — 
nu a avut nici forța, nici tehnica și tac
tica cu care eram obișnuiți. De unde se 
vede că nu este ușor să iei locul unor 
mari jucători cum au fost Viorel 
Moraru sau Teofilovici. Promovarea în 
echipa de perspectivă reclamă un plus 
de muncă, de pasiune, de dîrzenie care 
să elimine treptat diferența de experien
ță, de maturitate, de pregătire supe
rioară. Este ceea ce trebuie să facă în 
viitor toți jucătorii tineri care au evo
luat duminică și cel care trebuie să-i 
schimbe, într-o zi, pe Penciu, Demian, 
Irimescu etc.

Pe scurt, cîteva păreri despre princi
palele deficiențe asupra cărora ne-am 
propus să revenim astăzi : 1. Trebuie re
zolvată problema pregătirii unul trăgă
tor, specializat pe acest post. Formula fo
losirii lui lonsscu, foarte activ în jocul 
de cîmp, dar total depășit de Cabanier 
șl Puig la talonaj, trebuie — după păre
rea noastră — abandonată. 2. In prima 
linie rămîne deschisă și problema „stîl- 
pilor“. Credem că alături de Baciu, Stoi
ca, Rddulescu ar fi indicată șl aducerea 
în formă maximă a ieșeanului Drobotă. 
Vorbind de jucători de perspectivă, poa
te ar trebui încercat $1 grlvițeanul Dinul

campionatului mondial de fotbal
INTAȘI : Nagy Antal, Bene, Albert, 
Farkas, Korsos. Din acest lot se va 
alcătuit 11-le care va evolua duminică 
la Leipzig.

După meciul cu Anglia, echipa ma
ghiară a jucat la Bruxelles cu o se-

viața fotbalului maghiar. Antrenorii 
și jucătorii au înțeles că singura cale 
a dezvoltării este munca intensă. După 
perioada de pregătire de anul trecut, 
în această iarnă, numărul antrena
mentelor săptămînale s-a ridicat la 
șase. Pentru asigurarea continuității 
dezvoltării fotbalului maghiar, anul 
acesta în programul săptămînal al 
echipelor fruntașe au fost introduse 
încă trei antrenamente de dimineață. 
La antrenamente, pe lîngă pregătirea 
fizică generală, s-a acordat o mare 
atenție dezvoltării îndemînării și de
tentei.

în privința sistemului de joc, selec
ționerul a arătat că dorește să folo
sească sistemul 4—2—4. Echipa ma
ghiară va juca cu doi fundași cen
trali și cu două vîrfuri de atac. Pen
tru aceasta însă este nevoie de jucă
tori cu o mare rezistență, care să fie 
capabili să treacă rapid din apărare 
în atac și să joace pe tot terenul. 
Selecționerul unic vrea să realizeze 
superioritatea numerică atît în atac 
cît și în apărare. Pentru atingerea 
acestui scop în lot au fost selecțio
nați numai acei jucători care rezistă 
antrenamentelor și jocurilor „tari”.

Iată lotul complet : PORTARI : 
Gelei, Geczi. FUNDAȘI : Matrai, 
Meszoly, Sipos, Ihasz. MIJLOCAȘI : 
Solymossi, Nagy Istvân, Rakosi. ÎNA- 

fia și Vorwarts Berlin (R.D. Germa
nă) s-a încheiat cu victoria fotbaliș
tilor bulgari cu scorul de 3—0 (1—0).

• într-un meci internațional de 
fotbal desfășurat la Dresda, echipa 
locală Dynamo a terminat la egali* 
tate: 2—2 (1—1) cu echipa Leicester 
City (Anglia).

REZULTATELE ultimei etape a 
campionatului de fotbal al R.S. Ceho-

slovace au fost următoarele: Dukla 
Praga-Sonp Kladno 5—2 (3—0);
Slovan Bratislava — Spartak Trnava 
1—2 (1—0); Vss Kosice — Zjs Brno 
I—0 (0—0); Jednota Trencin — Ta- 
tran Presov 2—0 (1—0); Jiskra Otro- 
kowice — Bohemians Praga 3—6 
(1-3).

3. Cea de-a doua linie a evoluat mulțu
mitor, dar ea ar fi căpătat, cu siguranță, 
mai multă vigoare în formula cu Preda. 
Să precizăm, însă, că aici au intervenit 
și unele condiții obiective care au în
greuiat alcătuirea unei linii a IlI-a fără 
Preda : accidentarea lui D. Zlătoianu și 
apoi a iul Radu Demian șl Mircea Rusu
— ultimul restabilit doar în ultima clipă.

Toți acești jucători, cărora li se poa
te adăuga și Dăscălescu (pentru linia a 
Il-a), vor fi, desigur, în atenția antreno
rilor și selecționerilor noștri.

4. Credem că și în linia de treisferturi 
sînt necesare unele modificări. Alături 
de Mateescu ar trebui, credem, încercați 
în continuare — Costel stănescu și Leonte 
(care duminică a fost indisponibil), iar 
pentru postul de mijlocaș la deschidere 
sîntem de părere, deși Wuse/c a cores
puns, în general, să se caute un specia
list aL postului respectiv (poate chiar 
Giugiuc, despre care se spune că „bate 
prea mult balonul" și că este prea „fra
gil" în apărare, dar că în rest este plin 
de talent, de inventivitate, sau Crișan).
5. Problema centrilor ni se pare mai ușot 
de rezolvat: Wusec, Dragomirescu, Iri
mescu sînt jucători cu experiență și cu 
un grad de pregătire ridicat. In plus, a- 
cestui valoros „trio" i se poate adăuga
— spre pregătire șl verificare — v ' -îp 
de alti jucători care au făcut pa£_ . “x- 
celente în ultima vreme: Nica, labău 
etc. Aripile au acționat duminică destul 
de modest. O repriză întreagă, aripa Teo- 
ăorescu a primit doar unul sau două ba-_ 
ioane și atunci în poziții de atac lipsit 
de perspective. Mai agresiv și hotărît — 
Dragomir. Contăm, deci în principal pe 
Dragomlr, Ciobănel, Teodorescu. Dar. 
poate ne gîndlm și la alții (Coravu ?). In 
nici un caz nu va fi rău dacă vom avea 
mai multe „aripi" bine pregătite. Pe 
fund, Penciu rămîne desigur titular. Dar, 
cît timp va mal juca — la aceeași valoa
re — și Penciu 1

Sînt păreri, sugestii. încercările trebuie 
să continue. Lotul republican rămîne des
chis tuturor jucătorilor care se vor re
marca. Cel mal bun prilej: meciurile 
campionatului categoriei A care se reiau 
duminică.

DAN GÎRLEȘTEANU

lecționată a ligii belgiene, care în 
fond este identică reprezentativei țării 
(în pregătire pentru un turneu în 
America de Sud). Din ea au făcut 
parte, printre alții, cunoscuții jucă
tori Van Hinist, Jurion, Stockman, Ni
colay ș.a. După cum se știe, victoria 
a revenit echipei maghiare cu 1—0, 
prii golul marcat de Bene. Lajos Ba
roti s-a declarat mulțumit de pregăti
rea și forma echipei, care în'-^sastă 
partidă a aliniat formația : Gelei— 
Matrai (Szepesi), Meszoly, Ihasz— 
Nagy I., Sipos—Nagy A. (Nogradi), 
Bene, Albert, Rakosi (Farkas), Kor
sos. în timpul jocului, Nogradi s-a 
accidentat și în Iot a fost introdus 
Solymossi.

Meciul de la Leipzig constituie o 
serioasă verificare a potențialului de 
joc al formației maghiare. După acest 
meci vom putea spune cu mai multă 
siguranță dacă echipa Ungariei poate 
avea șanse de calificare sau nu. Fiind
că apoi, al doilea „hop" ne așteaptă 
la 13 iunie la Viena...

JANOS VARSZEGI 
redactor la Nepsport-Budapesta

FEDERAȚIA DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ din R.F. Germană, care 
este desemnată de federația inter
națională (L.I.H.G.) să organizeze 
prima ediție a „Cupei campionilor 
europeni", a comunicat că pînă în 
prezent s-au înscris oficial la com
petiție 12 țări: U.R.S-S., Austria, Bul
garia, Finlanda, Franța, Olanda, Un
garia, Italia, Norvegia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, R.F. Germană. Cu excep
ția Uniunii Sovietice, care va tri
mite echipa vice-campioană a tării, 
celelalte participante vor fi echipele 
campioane naționale. Se mai așteaptă 
confirmarea participării din partea 
cîtorva federații. Suedezii au anun
țat că nu vor participa decît de la 
a doua ediție a întrecerii. Programul 
va fi definitivat în urma unei con
sfătuiri care va avea ioa la 10 iulie, 
la Viena.
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