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începe vacanța de primăvară
a elevilor!

Ieri dimineață a avut loc, 
la sediul Federației române 
de șah, tragerea la sorți pen
tru stabilirea ordinei de joc 
în turneul din Capitală; care 
reunește o serie dintre șahiș
tii noștri fruntași : 1. Reicher, 
2. Drozd, 3. Gunsberger, 4. 
Pavlov, 5. Stanciu, 6. Ungu_ 
reanu, 7. Vaisman, 8 Mititelu, 
9. Soos, 10. Botez, 11. Partos, 
12. Nacht, 13. Neamțu, 14. 
Buza, 15. Nacu. întrecerile se 
desfășoară în sala Construc
torul din str. 13 Septembrie 
nr. 5—7.
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trecut și viitor la
E3

CAMPIONATUL 
BLICAN DE TENIS

MASĂ

Sala de la stadionul 
publicii din Capitală 
găzdui, astăzi și mîine, 
mul concurs al etapei fi
nale a campionatului re
publican individual de te
nis de masă. Participă toți 
câștigătorii 
întrecerile 
de la ora 
duminică,

fazei regionale, 
vor avea loc azi 
9 și ora 17, 
de Ia ora 9,

INOTÂTORII BUCUREȘTENl I 
EVOLUEAZĂ LA GALAȚI

O serie dintre cei mai buni 
înotători bucureșteni vor evo
lua, în zilele de 14 și 15 mar
tie, la Galați, în cadrul unui 
interesant concurs demonstra
tiv. Vor lua parte, printre 
alții, VI. Moraru, A. Șopte- 
reanu, Ingrid Ungur, A. Soos, 
Mihaela Ionescu, G. Gbter, Mariana Dumitrescu, VI. Be
lea, Eda Schuler ș.a.

UN CURS DE ARBITRI 
DE RUGBI

Marți, 15 martie, 
18.30, are loc, la sediul Con
siliului Orășenesc UCFS, din 
str. Snagov, deschiderea unul 
curs de arbitri la rugbi. Pot 
lua parte jucători de catego
ria I și maeștri ai sportului, 
precum și foști jucători din 
categoria A. Cursul este orga
nizat de comisia orășenească 
de specialitate.

Există un loc în Brașov, 
sub Tîmpa, unde vizitatorul 
află un inedit tezaur : Mu
zeul sportiv regional - pri
mul din țara noastră. S-a 
închegat în vara Iui '64 din 
cîteva prețioase piese ce a- 
minfeau de trecutul spor
tiv al regiunii și s-a îmbo
gățit cu timpul datorită en
tuziasmului și interesului 
manifestat de localnici, mari 
iubitori de sport. Am revă
zut Muzeul sportiv din Bra
șov pentru a-i admira noile 
piese și a afla căile lui de 
dezvoltare.

Am găsit cunoscuta sală 
(înainte vreme sediul So
cietății de gimnastică și pa
tinaj, înființată la sfirsitul 
secolului trecut) în plină re
organizare. Acțiunea era ne
cesară datorită numeroaselor 
exponate apărute în ulti
mele luni. De altfel, eram 
informați că Muzeul sportiv 
brașovean a devenit de cu- 
rînd o secție a Muzeului re
gional, tocmai datorită fru
moasei sale dezvoltări. în 
scurt timp, alte încăperi vor 
găzdui mărturiile vrednicii
lor sportive ale brașoveni
lor, sibienilor, medieșenilor, 
sighișorenilor etc, punind în 
valoare, prezentînd și mai 
atrăgător tezaurul sportiv al 
regiunii și al țării.

înainte de a lua contact

cu noutățile, am căutat să re
vedem piesele mai rare, cele 
care pot fi considerate □- 
devorate pietre de temelie 
ale muzeului : veiocipedui 
din Mediaș (cu care se zice 
că un fîr.ăr temerar ar fi 
parcurs, pe la 1897, distanța 
de 900 km dintre Viena și 
Mediaș), steagul clubului ci
clist medieșean [datină din 
Î894), patina de os ca și 
cele de lemn și de fier gă
site la Sighișoara, perechi
le de schiuri, bătrîr.e de a- 
proape treisferturi de veac 
(fiecare cu bățul de bam
bus lung de 2 metri), cupele 
patinate de vreme - mîndrii 
ale campionilor - și multe 
altele. Alături de ele și-au 
găsit loc o serie de expo
nate la fel de valoropse. Ni 
le prezintă cu bogăție de 
amănunte și justificată mîn- 
drie profesorul Virgil Ludu, 
președintele cabinetului me- 
todico-științific, și tov. Va- 
sile Ristache, șeful comisiei 
de propagandă a Consiliu
lui regional al UCFS. Facem 
aștfel cunoștință cu o piesă 
rară, un velociped cu roți 
egale confecționat în seco
lul trecut la Sighișoara (care 
acum fine tovărășie celui cu 
o singură roată, din Me-

NEAGOE MARDAN
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Startul este. de 
cele mai multe ori, 
hotăritor pentru 
performanța sprin
terului- De aceea 
exersarea plecării în 
cursă coosmaîe ur»a 
drnîre preocupările 
de căpetenie ale at
letului fi antrenoru
lui său. Recentul 
co-ncurs republican, 
de sală al seniorilor

sportivii noștri n-au 
trecut cu vederea, 
in lunile de iarnă, 
preeânrea startului. 
Fotografia noastră o

T. Roibu

Incepind de as țări. elevii 
inrri tn racan<u de pri
măvară I Timp de două 

săptămini, sutele de mii de 
elevi din școlile generale și 
licee se vor bucura de o bine
meritată etapă de odihnă, de 
destindere, după încă un tri
mestru de învățătură.

Fără îndoială, o mare par
te n vacanței va fi destinată 
activităților sportive, excursi
ilor. In această privință în 
toate școlile s-au luat măsu
rile organizatorice corespun
zătoare, s-au întocmit pro
gramele viitoarelor competiții, 
s-a pus la punct materialul și 
echipamentul sportiv. Așa cum 
recomandă și instrucțiunile 
Ministerului Invăfămintului, 
perioada respectivă va trebui 
să însemne o prezență largă 
atit la concursurile și compe
tițiile organizata pe plan lo
cal cit și la cele cu etape su 
perware din cadrul 
notelor republicane 
Activitatea sportivă a 
va cunoaște, desigur,

campcti- 
t>colare. 
elev ilar 
o dez-

voltare din ce in ce mai mare, 
Campionatele fi concursurile 
ce se vor organiza trebuie să 
dezvolta în riadul elevilor dra
gostea pentru sport, si an
treneze o masă cît mai largă 
de școlari, să contribuie la 
ridicarea nivelului de pregă
tire a acestora, la obținerea 
unor rezultate pe măsuța con
dițiilor și cerințelor actuale. 
In fiecare școală, în fiecare 
oraș, în zilele vacantei este 
bine să fie organizate cît mai 
multe concursuri, să fie ti
trași cît mai multi elevi In 
trecerea normelor pentru cu
cerirea Insignei de polispor
tiv.

Fără îndoială, punctul da 
greutate al vacanței sportive 
a elevilor îl constituie cîteva 
finale ale campionatelor și 
concursurilor republicane șco
lare. Astfel, în zilele de 16 și 
17 martie, la Poiana Brașov 
șchiorii școlari își vor de-

(Continuare în pag. a 3-a)

Trimisul nostru special la Zagreb, RADU URZICEANU, transmite

România—Iugoslavia 5—5,
după un meci palpitant

Tribunele patinoarului 
ta" din Zagreb au fost 
seara mai pline ca oricând, 
încă cu mult timp înaintea pri
mului angajament de puc în 
partida dintre selecționatele 
României și Iugoslaviei mii de 
amatori de hochei din Zagreb 
luaseră loc în tribune. Acest 
interes deosebit pentru partida 
care avea să decidă echipa ce 
rămânea în pasionanta cursă în

Participanți de valoare

de la București->

Sîmbătă și duminică, îa sala 
Institutului politehnic din Ca
pitală (str. Stefan Furtună, lin
gă podul Cotrocemț, scrimeri 
din Italia, Polonia, R. D. Ger
mană și România vor lua parte 
la unul din cele mai impor
tante concursuri internaționale 
de spadă ale sezonului.

Loturile celor patru țări 
vor avea prilejul să-și verifice 
stadiul de pregătire îa vede
rea apropiatelor asalturi din ca
drul .Cupei Europei* ; Heiden
heim — R. F. Germană, 15—17 
aprilie). Este și motivul pentru 
care la București au făcu: de
plasarea o serie dintre cei mai 
valoroși și mai in formă tjă- 
gltori. Intre aceștia, italienii 
Giorgio PAVLA, Antonio 
GRANDE, Giorgio GUALA și 
Qaudio FRANCESCONi, polo
nezii Ryczard RUTKOV.SKI 
și Janusz SiRZYZE \ VSK1. lor 
li se vor alătura feprejen-

Rapid-Medvesciak Zagreb

în primul meci al turneului 
pe care-1 întreprind în țara 
noastră, poliștii din echipa iugb- 
slavă Medvesciak Zagreb au îri- 
tîlnit aseară, la bazinul Flo- 
reasca, tînăra formație Rapid 
București. Deși cdnduse cu 
f-0 și 2-1, gazdele au obținut 
o meritată victorie : 4—2 (1-1; 
1-1, 0-0, 2-0). Au înscris Băje- 
naru, Tonsch, Rusu și Cfiifvă- 
suță pentru Rapid și A. Mato- 
sic (2) pentru oaspeți. A arbi
trat dr. I. Drăgan — București.

Oaspeții joacă azi cu Steaua 
și mîine cu lotul de tineret al 
Capitalei .

,5ala- 
vineri

vederea ocupării locului secund 
In clasament a fost pe deplin 
justificat, iar cea prezenti au 
avut prilejul să asiste la un 
joc palpitant, încheiat în cele 
din urmă cu un rezultat de e- 
galitate 5—5 (2—1, 3—2, 0—2).

Reprezentativa țării noastre 
a jucat bine în prima jumătate 
a întâlnirii, dominînd categoric 
și impunîndu-se prin combina
ții rapide și bine concepute 
tactic. în această perioadă 
toate liniile de atac ale forma
ției noastre au evoluat peste 
nota lor obișnuită, detașîndu-se 
totuși prima linie alcătuită din 
frații Szabo și Calamar. Cei 
trei hocheiști au făcut vineri 
seara cel mai bun joc al lor 
din întregul campionat, înscri-

ind 4 din cele 5 goluri ale for
mației noastre și fiind princi
palii animatori ai echipei. Se
lecționata iugoslavă a abordat 
meciul cu o ambiție și cu un 
elan deosebite. încurajați frene
tic de public, jucătorii iugo
slavi au reușit să remonteze 
un handicap ce părea la un 
moment dat decisiv (5—1 în 
favoarea noastră) și să obțină 
un rezultat de egalitate. Nu-i 
mai puțin adevărat că ei au 
fost ajutați în bună măsură și 
de arbitrajul prestat de cuplul 
format din Wiking (Suedia) și 
Nordlie (Norvegia). Cei doi ar
bitri au refuzat echipei noastre 
două goluri perfect valabile și

(Continuare în pag. a 8-a)

fanții țării noastre, din riadul 
cărora se detașează Kcolae 
MARINESCU, Stefan MOL- 
DANSCHI, Anton PONGRAȚ, ’ 
Ion SEPEȘIU, Alezandru și 1 
Nicolae ISTRATE.

Programul a fost alcătuit ast
fel : sâmbătă, în prima zi a con
cursului, va avea loc o între
cere individuală 13 care vor 
participa 5 spadasini italieni, 8 
polonezi și 6 trăgători dinR-D. 
Germană, ia compietare, pisă 
la cifra de 48, pe planșe vor 
prezenta trăgători românu

Duminică, a doua zi a între
cerilor, se vor desfășura me
ciurile pe echipe, sistem tur
neu (fiecare cu fiecare). Țara 
noastră va fi prezentă la acest 
turneu cu două echipe. I

Mîine, 15 meciuri în 16-imile 
„Cupei României" la fotbal
DINAMO Bacău - C.S.M.S. lași 
CIMENTUL Medaidia - STIINTA Timișoara 
VAGONUL Arad - DINAMO București 
MINERUL Baia Mare - PETROLUL Ploiești 
C.S.M. Sibiu - U. T. ARAD
FORE5TA Fălticeni - FARUL Constanța 
JIUL Petri la - RAPID București 
METALURGISTUL București - ȘTEAGUL ROȘU Brașov 
A. S. AiUD - STIINTA Craiova 
FRUCTEXPORT Focșani - SIDERURGISTUL Galați 
RAF'D Piopeni - DÎNAMO Pitești 
DUNĂREA Calafat - ȘTIINȚA Clui 
STIINTA Tg. Mureș - CR1ȘUL Oradea 
CLUJEANA - PROGRESUL București 
PETROLUL Momești - SODA Ocna Mureș

C • in peg. o 5-a prezentarea etapei de cupă.

Este timp
și pentru

Citiți in pao.a 2-n raidul - ancîitiă
realizat in rindurilc elevilor,

studenților, părinților $i pro

fesorilor pe tema locului pe

carc-l ocupă sportul în prcocu-

părilc tineretului studios

■ :



Raid anchetă ân rindurile elevilor, 
studenților, părinților și profesorilor

Raidul nostru anchetă întreprins în rîndurîle elevilor, studenților, părinților și 
profesorilor și-a propus să abordeze o temă de actualitate : ESTE TIMP Șl PENTRU 
PRACTICAREA SPORTULUI ? Răspunsul a fost pretutindeni tlar si categoric : DA, 
ELEVII SI STUDENȚII AU SUFICIENTĂ VREME PENTRU PRACTICAREA CONTINUĂ SI 
ORGANIZATĂ A EXERCITIILOR FIZICE SI SPORTULUI, FĂRĂ A AFECTA PRINCIPALELE 
LOR OBLIGAȚI! FAȚĂ DE ȘCOALA Șl'FACULTATE I

Mai sînt însă părinți, din fericire — așa cum ne spunea prof. Ioana Apăvăloaie 
de la Liceul „Nicolae Băîcescu" din Capitală - din ce în ce mai puțini, care socotesc 
că practicarea sportului constituie, în parte, neglijarea îndatoririlor față de carte, că 
exercițiile fizice îi... obosesc pe copii. împotriva acestei prejudecăți se ridică însă 
numeroși părinți, oameni care alcătuiesc cu grijă și dragoste programul copiilor lor, 
în așa fel încît aceștia să poată practica sportul, să-și poată căli sănătatea, să se 
dezvolte armonios.

Pentru edificare vă redăm (prescurtate) o parte din discuțiile și declarațiile 
culese de redactorii noștri cu prilejul acestui raid-anchetă.

Sportul? 0 activitate deosebit de utilă! TRADIȚIE
Printre cei solicitați cu prilejul 

midului-anchetă inițiat de ziarul 
nostru Se află și PROF. IOANA 
APĂVĂLOAIE, diriginta clasei a 
IX-a A a liceului „Nicolae Bălces- 
eu“ din Capitală.

4r— Dv. ca profesor diriginte, dis
cutați desigur cu elevii probleme 
ale activității din școală și din 
afara ei. în cadrul acestor preocu
pări, ce loc ocupă sportul ?

Bănuiesc că... menajamentele 
Cu care îmi puneți această problemă 
Se datoresc faptului că sînt profe
soară de chimie, disciplină fără 
contingențe directe cu sportul. Ei 
bine, pentru a vă spulbera această 
temere am să vă spun că — după 
părerea mea — profesorii, indife
rent de materia pe care o predau, 
au datoria să militeze pentru dez
voltarea sportului școlar. In primul 
țrimestru, ca și în cel de al doilea, 
am discutat cu elevii mei problema 
locului pe care-I ocupă sportul în 
preocupările lor

<— V-am ruga să ne relatați cum 
S-au desfășurat aceste discuții.

La începutul discuției le-am 
vorbit elevilor din clasa a IX-a A 
despre importanța pe care o are 
sportul în călirea sănătății și în 
dezvoltarea capacității de percepe
re a noțiunilor predate la orele 
de curs. Cum în prealabil mă in
formasem exact, i-am pus pe cei 
mai buni elevi ai clasei să vorbeas
că despre modul cum își alcătuiesc 
programul zilnic, astfel ca — fără 
să neglijeze pregătirea lecțiilor — 
Să aibă și timp pentru practicarea 
Sportului. Clasa a putut astfel as
culta relatările Cristinei Gheleșel 

prima elevă a clasei — care, 
după pregătirea lecțiilor, participă 
la antrenamente de baschet, ale 
lui Adrian Năstase — elev fruntaș 
și mare amator de atletism, ale ele
vilor cu note bune și foarte bune 
Angela Călian și Andrei Haiducu, 
îndrăgostiți de baschet și — res
pectiv — de handbal. în acest fel 
și ceilalți au învățat cum să-și dră-

CARMEN ȘTEFANESCU, studentă 
fel anul I al facultății de transporturi 
din Institutul Politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej” : „In liceu am făcut 
— dacă mă pot exprima așa — mult 
sport. Dar, anul trecut cînd am avut 
de pregătit „maturitatea" și exame
nul de Intrare în facultate am a_ 
cordat mai puțină vreme acestei ac
tivități. In facultate, nu ștî’u ciim să 
vă explic, ruptura s-a accentuat.

, J^u-mi dau, seama cine este de vină.
C- Dar nimeni nu face — în această 

privință — legătură între liceu și fa
cultate. Am jucat baschet la S.S.E. 
1, însă tovarășii de acolo nu ș-av 
interesat de mine. Este foarte pro
babil că nu am avut 
lent pentru acest sp

?■- națație la, Dinamo și câne fc
*“ AÎița. Nici 'a’câsFe cluburi Ti-au mai 

dat însj, ;,nici un semn de viață”., 
[ în facultate, membrii catedrei 

ducație fizică se interesează nuifiăi 
de elementele- deosebit de dotate 
pentru a le recruta în, "reprezentati-

■ vele Institutului z Politehnic. Pentru 
începători nu. există decît două ore 
pe săptămînă (și numai în anul I). 
cele ale normei de educație fizică, 
îmi veți spune, pe bună dreptate, 
că omul care iubește sportul face sin
gur legătura între liceu și facultate, 
în bună măsură acesta este adevărul. 
Eu am soluționat acum această pro
blemă, acordînd educației fizice zil
nic cîte o jumătate de oră în care 
lucrez acasă cu ganterele și exten- 
soarele. Uneori această treabă mă pa
sionează și ajung cu lucrul chiar la 
o oră. De ce o fac ? Din dragoste 
pentru sport și din cunoașterea uti
lității sportului în menținerea sănă
tății și mai ales — în realizarea unei 
armonii în dezvoltarea fizică. J3antru- 
noi, fetele, acest lucru nu este de 
neglijat. Ultima mea completare n-aș 

! vrea însă să elimine observațiile pe 
care le-am făcut cu privire la legă
tura liceu-facultate în ceea ce pri
vește activitatea sportivă. Poate se 
vor găsi căi de rezolvare...". 

muiască timpul mai bine, cum să 
găsească loc în program unei ac
tivități deosebit de importante — 
sportul. Cu prilejul altei discuții 
le-am recomandat să practice cu 
regularitate gimnastica de învio
rare.

— Foarte interesantă inițiativa 
dv. și cred că merită a fi extinsă 
fn prinîul rînd în cadrul liceului 
„Nicolae Băîcescu" și, apoi, și în 
alte licee.

— Mulțumindu-vă pentru apre
ciere, aș vrea să vă spun că ora 
de dirigenție n-a fost singurul mij
loc de a-i influența pe elevi să prac
tice sportul. Am folosit și „orele 
sanitare", precum și ședințele cu 
părinții. La „orele sanitare", părin
ții unor elevi, printre care și dr. 
Luiza Papadopol și dr. Sonia Ma- 
rinov le-au vorbit copiilor despre 
importanța pe care o are practica
rea cu regularitate a exercițiilor fi
zice și a sportului pentru menține
rea și întărirea sănătății. în ședin-

PBOF. CA MII. MORȚUN, liceul 
„I. L. Caragiale" : „Este un adevăr că 
marea majoritate a elevilor noștri în
drăgesc sportul. Or, tocmai aici in
tervine rolul profesorului, al pedago
gului : să știe să-1 învețe pe elev 
să-și prețuiască timpul liber. în 
acest sens el trebuie să condiționeze 
prezența elevilor în săli și pe sta
dioane mai intri de rezolvarea cit mai 
conștiincioasă, cu spirit de răspun
dere. a obligațiilor fată de învăță
tură. Un elev care nu se va achita 
de îndatoririle sale față de carte va 
fi trecut pe banca rezervelor, indi
ferent de valoarea sa sportivă.

în școala noastră desfășurăm o 
muncă continuă de convingere a ele
vilor asupra obligației primordiale 
de a învăța cit mai bine șl, paralel, 
păstrăm o legătură strînsă cu pro
fesorii diriginți, eu familiile elevi
lor. In acest fel orice „accident- este 
prevenit, problema atît de dificilă a 
bunei organizări a timpului liber al 
elevilor nu ne mai dă dureri de cap. 
Cunoaștem exact cit timp afectează 
elevii procesului de învățătură, cit 
.spațiu" rezervă ei și sportului*.

țele cu părinții au fost și unii care 
au susținut că practicarea sportului 
îi sustrage pe copii de la obliga
țiile față de școală. O astfel de pă
rere neconformă cu realitatea a fost 
combătută de un alt părinte, pro
curorul Gh. Puricei, care a arătat 
cum se poate împleti armonios în
vățătura cu sportul, eficiența spor
tului în procesul de învățătură și 
îndatorirea părinților de a le arăta 
copiilor lor necesitatea efectuării 
zilnice a unui program de exerciții 
fizice. Desigur, un pion important 
al succeselor noastre pe linie spor
tivă îl constituie profesorul de edu
cație fizică. Dar, bănuiesc că în 
această privință dv. sînteți mai edi
ficat decît noi.

De educație fizică îmi arde mie? Nu vezi ce am pe cap ?
Desen de Neagu Rădulescu

Cîți tineri din liceul dv fac sport? 
Ce loc ocupă sportul in preocupă
rile elevilor de la liceul „Gheorghe 
Lazăr' ? Reporterului care va pune 
aceste intrebări cadrelor didactice 
sau elevilor de la cunoscutul liceu 
bucureștean îi va fi foarte greu să 
facă față numeroaselor răspunsuri 
pozitive.

„Palmaresul sportiv" al elevilor 
de la liceul „Gheorghe Lazăr" este 
bogat. La campionatele de hand
bal și baschet, competiții care in
tr-adevăr au un caracter de masă, 
au luat parte 33 de echipe repre
zentative de clasă. Numărul ele
vilor participant î la întrecerile de 
atletism (sărituri, aruncări sau 
alergări) este de ordinul sutelor. In 
anul școlar 1963 64 baschetbaliștii 
au ocupat locul I pe Capitală și 
II pe țară, in întrecerea cu cele 
mai bune echipe școlare. Anul 
trecut, echipa de volei băieți a ocu
pat locul 2, iar cea de baschet — 
locul 3. Din 1200 de elevi care în
vață aici, datorită competițiilor de 
masă la care au participat, 300 ac
tivează în cadrul secțiilor școlilor 
sportive de elevi, ale clubului spor
tiv școlar sau ale altor cluburi. 
Așadar, din patru elevi unul a pă
șit pragul sportului de performanță. 
Paralel cu învățătura, unde rezul
tatele, în marea lor majoritate, au 
fost întotdeauna la nivelul cerin
țelor, elevii practică sportul pe o 
scară tot mai largă. Exercițiile fi
zice și sportul au rădăcini adinei 
la liceul „Gheorghe Lazăr", tar dra

0 contribuție majoră
la dezvoltarea

in problema aflată în dezbatere 
am cerut și părerea unui director 
de școală. Ne-am adresat profeso
rului TEODOR FLORESCU, direc
torul Școlii profesionale de ucenici 
a uzinelor „Autobuzul". Iată punc
tul său de vedere :

— în școala noastră sportul a 
avut și are aceeași ...trecere ca și 
materiile de bază din programa de 
învățămînt. Acest lucru este ilu
strat și de absența (aproape totală) 
a scutirilor de la orele de educație 
fizică. Personal — asistînd la aceste 
ore ca și la diferite forme de ac
tivități sportive în care sînt cu
prinși elevii noștri — m-am con
vins de prețuirea pe care ei o acor
dă exercițiului fizic organizat, în- 
cepînd cu gimnastica de înviorare 
efectuată dimineața. în cămin și 
continuînd cu practicarea diferitelor 
ramuri sportive, dintre care fotba
lul bate recordul în materie de 
participare.

Pentru o școală cu un profil ca 
al nostru practicarea sportului re
prezintă o NECESITATE, un mij
loc de destindere, de prevenire a 
unor deformațiuni fizice, de întă
rire a sănătății. Este al doilea fapt 

gostea pentru această activitate atît 
de utilă și de recreativă s-a trans
mis de la o promoție la alta. E și 
firesc. Elevii sînt îndrumați cu 
atenție, sînt ajutați de cadrele di
dactice — indiferent de specialita
tea pe care o au — să îmbine în 
mod armonios învățătura cu spor
tul. Așa a fost posibil ca o dată 
cu absolvirea examenului de ma
turitate din liceu să plece spre 
facultăți nu numai tineri bine pre
gătiți. dar și sportivi de perspec
tivă. înotătorul A. Șoptereanu, atle- 
ții Horia Iliescu, Victoria Tocilă, 
Maria Stavilă sînt doar citeva 
exemple. In prezent, în acest liceu 
învață cu rezultate bune Aura Pe
trescu și Ruxandra Negoeseu, com
ponente ale lotului republican de 
junioare la atletism, Alina Bairn 
din clasa a IX-a (fostă elevă a li
ceului din Craiova), fruntașă la în
vățătură și o gimnastă de mare pers
pectivă, Marian Panait, volei, Florin 
Trancu, baschet, I. Manciu, volei- 
Mai sint și cazuri de elevi buni 
la sport, dar care au rezultate slabe 
la învățătură, cum sînt C. Marines
cu. M. Stănciulescu, V. Strinu. Spre 
aceștia trebuie să-și îndrepte aten
ția pe viitor colectivul, să-i readucă 
în plutonul fruntașilor. La ei se 
pare că e vorba de o folosire nera- 
țională a timpului liber. Aceste 
cazuri sînt destul de rare, cum tot 
atit de rari sînt elevii scutiți de 
a lua parte la orele de educație 

pe care țin să-1 subliniez. Tocmai 
de aceea întregul colectiv de pro
fesori ai școlii și-a dat deplina ade
ziune pentru ca elevii să-și poată 
înscrie zilnic în activitatea lor —

GHEORGHE COSTACHE, cl. a XI_a 
I, component al echipei de bas
chet a liceului „Gh. Șincai" : 
„Și pentru mine examenul de matu
ritate... bate la ușă. Am simțit a- 
ceasta încă din toamnă de cînd — 
paralel cu pregătirea propriu-z.isă 
pentru școală — am luat parte la 
lecțiile speciale, la ore de chinij,® 
și română, mai ales.

Dar, obișnuit să-mi planific temei
nic timpul liber reușesc zilnic să-mi 
rezerv cite o oră pentru sport. Lucrez 
cu haltere mici, cu extensoare. fac e- 
xerciții la un aparat de felul băncii de 
gimnastică. Asta în fiecare diminea
ță și seara. In plus, de două ori pe 
săptămînă iau parte la antrenamente
le echipei de baschet a liceului. în 
aceste zile renunț la ora de odihnă 
de după-amiază : în schimb mă culc 
ceva mai devreme seara. în acest 
fel efortul din timpul zilei se com
pensează.

Sportul a ajuns să_ml fie un prie
ten cu adevărat nedespărțit. El nu 
poate constitui o piedică la învăță
tură, la obținerea de note mari. To
tul depinde numai de felul cum știi 
să-ți organizezi activitatea, de mo
dul cum înțelegi să prețuiești tim
pul.. ”. -7

după efectuarea practicii și a lecții
lor — o oră sau chiar mai mult pen
tru sport. Acest orizont larg de ve
deri al cadrelor didactice a favorizat

G
oncluzia raidului nostru-anchetă se impune de la sine : SPORTUL, 
CONTRIBUIE DIRECT LA MĂRIREA CAPACITĂȚII DE PERCEPERE A 
ELEVILOR Șl STUDENȚILOR, LA ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII, LA DEZVOL, 
TAREA LOR ARMONIOASĂ. Ceea ce trebuie fâcut în viitor este sq 
se desfășoare o mai vie și mai atrăgătoare propagandă sportivă (sar
cină ce revine profesorilor de educație fizică, organelor UCFȘ, aso-. 
ciațiilor sportive și comisiilor sportive din asociațiile studențești, în 
colaborare cu organizațiile U.T.C.), să se inițieze centre de învățare 
a sportului și să se organizeze mai muite competiții. Extinzînd expe« 
riența liceului „Nicolae Băîcescu", să se organizeze în tot mai multo 
școli și licee discuții cu părinții pe tema eficacității sportului, să li 
se demonstreze practic influența pozitivă a sportului în viața tinere^ 
tului nostru. Programul zilnic al elevilor fruntași la învățătură și, în 
același timp, statornici practicanți ai sportului să constituie exemplș 
vii pentru toți elevii școlilor și liceelor.

Așadar, sportul este o activitate plăcută și UTILA. SĂ-L PRAC-. 
TICĂM CU TOȚII 1

NICOLAE GHIORMA, tatăl elevei 
Mioara Ghiorma de la Școala gene
rală de 8 ani nr. 171 : „Cu sprijinul 
profesorului de educație fizică, feti
ța mea a îndrăgit handbalul. îmi 
face o deosebită plăcere ca, în afara 
orelor de educație fizică din progra
ma de învățămînt, Mioara să se ducă 
pe terenul de sport și să învețe, alături 
de colegele elj tainele acestui fru
mos sport. De multe ori o însoțesc. 
După antrenament, deși nu sînt spe
cialist, îl comunic totuși părerea mea 
asupra mișcărilor greșite, asupra ele
mentelor de tactică pe care ar trebui 
să le exerseze mai mult. II stimulez 
do^nța de a practica sportul pentru 
faptul că acesta contribuie la crea
rea unei discipline voluntare, la dez
voltarea armonioasă a corpului, la 
întărirea sănătății copilului meu. Fi
rește, nu sînt de aeord cu exageră
rile. Mioara trebuie sâ-și facă cu 
conștiinciozitate lecțiile, să vadă îm
preună cu noi, părinții ei, spectaco
lele indicate vîrstei școlărești, să ci
tească. Sportul — o afirm cu hotă- 
rire — contribuie din plin și la rea
lizarea celorlalte obiective. El îi cre
ează fetiței mele o permanentă bună 
dispoziție, îi mărește posibilitățile de 
a munci. Nu vreau să dau sfaturi 
celorlalți părinți. Personal însă n-aș 
exclude sportul din programul co
pilului meu,- așa cum nu se poate 
exclude matematica din programa de 
învățămînt. Timpul liber al școlarilor 
trebuie fructificat de așa manieră 
încît să-și facă loc toate elementele 
care pot concura la educarea lor".

personalității
crearea unei puternice tradiții spor
tive în școală, prezența permanen
tă a reprezentanților asociației 
sportive în concursurile și compe
tițiile organizate sub egida . clubu
lui raional Constructorul sau a altor 
cluburi._

In fine, un al treilea factor care 
ne-a convins de utilitatea practică
rii sportului; marea lui calitate de 
a dezvolta personalitatea elevilor, 
în această privință trebuie să arăt 
că există în școala noastră multe 
exemple de elevi foarte buni la în” 
vățătură, dar prea timizi, interiori
zați, aproape anonimi. Sportul le-a 
deschis parcă sufletul. Prezența 
unor asemenea elevi în săli sau pe 
stadioane, în fața publicului, aplau
zele ce Ie sînt adresate le dau aripi, 
curaj să-și valorifice intr-un mod 
mai direct posibilitățile, calitățile.” 
Intr-un cuvînt le creează ceea ce se 
cheamă personalitate. Dintre exem
plele pe care le am mai la înde- 
mină, vă rog să rețineți : Aurel 
Niță, premiant al anului III A2 
strungari, este un pasionat practi
cant al fotbalului; Marin Dinu, 
din același an, de asemenea pre
miant, este unul dintre cei mai ta
lentat! trăgători din asociație ; 
Gheorghe Mihalec, anul III C su
dori, fruntaș la învățătură, un ta
lent în sportul luptelor.

SPORTUL POPULAR ’/
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Cronica unei excursii inedite
Inițiativa comisiei de turism-alpinism a Consiliului orășenesc 

UCFS București de a organiza, în colaborare cu asociația spor
tivă Meteorul, o excursie la Sinaia, Predeal și Brașov a fost 
realizată. O excursie' de un fel deosebit, participants urmînd 
să petreacă nopțile nu în cabane sau hoteluri, ci în vagoane 
de dormit, special amenajate. A reușit experimentul ? Pentru 
a răspunde la această întrebare vom face o cronică a excursiei.

SPRE MUNȚI
Muncitori, inginerr și funcționari 

de la diferite instituții și întreprin
deri bucureștene, gata de drum, și-au 
dat intîlnire (la ora >24) pe peronul 
Gării de Nord. Prezența: sulă Ia 
sută, la ora fixată. Trenul urma să 
plece peste 30 de minute...

Nimeni din compartimentul nostru 
nu știe cind am ajuns la Sinaia, sau 
cum s-a făcut manevra celor două 
vagoane cu excursioniști pe o linie 
de garare secundară. Toți am dor
mit ca acasă. Printre noi, cei din pri
mul compartiment al vagonului nr. 2, 
se afla și tînărul Tănase Dumitrescu. 
statistician la serviciul îndiguiri-de- 
secări din Consiliul superior al agri
culturii, care venise in excursie pen
tru prima oară, mai mult la insis
tențele tovarășilor lui de muncă. Era 
încă neconvins. De altfel, nici nu im- 

gj brăcase echipamentul de munte a- 
tunci cind, conform programului, por
nisem spre Hotelul Alpin de la Cota 
1 400

Urcam sub un cer de primăvară 
timpurie și, luminați de primele raze 
ale soarelui, Bucegii păreau niște 
moșnegi cu plete ninse-. Muntele și 
zimbetul cerului limpede de cristal 
l-au atras și pe... debutantul nostru. 
De la Hotelul Alpin s-a îndreptat îm
preună cu mulți tineri și tinere spre 
Cota 1 500 și apoi a urcat cu telefe
ricul pînă la cabana Virful cu Dor. 
De-abia pe înserate s-a întors la 
Sinaia, cu ceilalți excursioniști.

— Tănase, ți-ai stricat pani of ii. 
îi spune în glumă un crieten.

— Nu-i nimic. Am să-i păstrez ca 
amintire. A fost prima mea .escala
dare". Cu ei am cucerit înălțimile I

BUCURIA ZĂPEZII

de prînz la cabana Qă- 
bucet. N-ați obosit ?

— Cum să obosim ? 
Asta-i nimica toată pe 
lingă ce ne... așteaptă. 
Folosim excursia pentru 
a ne antrena în vederea 
apropiatelor concursuri 
de orientare turistică. 
Dacă am putea, am co
linda . toată ziua l

ULTIMUL POPAS
... I-aja făcut în orașul 

de la poalele Tîmpei. Tă
nase Dumitru, care nu 
mai văzuse Brașovul din 
’58, aproape că nu-1 mai 
recunoștea. Grupuri de 
excursioniști s-au foto
grafiat în fața modernei 
gări, apoi au pornit să 
viziteze Muzeul regio
nal, noile construcții etc.
Și cum călătorului îi stă bine cu dru
mul, după ce am făcut turul orașului, 
am urcat la Poiana Brașov.

•" î -

BILANȚ, PARERL.

A doua zi am petrecut-o la Pre
deal. Bucuria de a zburda pe pîrtia 
de zăpadă sub un soare orbitor i-a 
ispitit pe multi dintre excursioniști.

In drum spre București am stat de 
vorbă cu citiva partiapanți Ia ex
cursie Iată impresiile lor :

ZAMFIR MANOLE — electrician la 
întreprinderea Arta-grafică: .Parti
cip pentru prima oară la o excursie 
de trei zile. Traseul a lost deosebit 
de interesant, programul atractiv, iar 
condițiile de cazare bune'.

EUGENIA CIOBANU — asistentă 
la Facultatea de stomatologie: ,Md 
întorc acasă cu o mare realizare: am 
învățat cîte ceva din .tainele" schiu
lui ! Cit privește organizarea ex
cursiei, sînt pe deplin mulțumită de 
cazare și de program, care ne-au dat 
posibilitatea să iolosim la maximum

Cel mai tinăr excursionist pe piftia de pe Cfâbucet
Comisia de specialitate a Conciliu

lui orășenesc UCFS București a ana
lizat feiul în care a decurs această 
excursie experimentală. Concluzia 
principală care s-a desprins este a- 
ceea că ea și-a atins pe deplin sco
pul și, in consecință, merită să fie ex
tinsă, deoarece ea prezintă următoa
rele avantaje:

in 
Ie

de 
de 
de

• Sînt eliminate unele greutăți 
în privința cazării pe traseu ;

• Oamenii ajung odihniți 
localitățile pe care doresc să 
viziteze;

• Călătorind cu vagoanele 
dormit se pot vizita o serie 
zone turistice îndepărtate ca,
exemplu, Valea Jiului, Valea Oltu
lui, Dunărea la Cazane, monumen
tele de artă veche din Moldova 
ș.a.;

• Obținîndu-se „zile pline do 
turism”, există posibilități sporite 
pentru organizarea diferitelor 
jocuri sportive, concursuri de o- 
rientare turistică și a altor între
ceri sportive.

După cum se poate vedea, se aș
teaptă ca excursiile cu cazare în 
vagoane de dormit să contribuie la 
dezvoltarea turismului de masă. De 
altfel, comisia de specialitate a al
cătuit un plan, în care sînt pre
văzute asemenea excursii.
Text și foto : TRAIAN IOANTȚESCU

(Urmare din pag. 1) 
di aș), admirăm cîfeva machete de 
planoare construite la Brașov (donate 
de ing. losif Șilimon, distins cu diplo
ma internațională „Paul Tisscnrfier" 
de către F.A.I.), apreciem ingeniozi
tatea de construcție a unei biciclete 
din lemn, folosită la noi înainie de 
1900, vedem alte modele de schiuri 
vechi (dăruite de profesoara irina 
Tacorian), cercetăm cu interes colec
ția de 2000 de insigne sportive (dar 
al profesorului I. Beke)...

Spațiile destinate succeselor obți
nute de sportivii brașoveni în anii 
luminoși de după Eliberare au în
ceput să devină și ele neîncăpătoare 
pentru trofeele cucerite în competi
țiile interne și cele internaționale. La 
loc de cinste stau acum cupaprimitâ 
de-maestrul emerit al sportului Va
leria Bularca, drept răsplată pentru 
titlul. de campion, mondial la- lupte 
greco-romcne obținut în îndepărtata 
Japonie, la Yokohanfa, trofeul llonei 
Mildoș, cîștigat la concursul interna
țional de schi din Sicilia, „Cu&a bal
canică" la. fotbal aparținînd .clubu
lui Steagul roșu ca și cupa și di
ploma de onoare decernată regiunii 
Brașov pentru locul II în cadrul fina
lei primei Spartachiade republicane. 
Prin numeroase grafice, statistici, fo
tograf:: primite de curînd sînt ilustra
te, de asemenea, progresele sportu
lui brașovean In zilele noastre.

Surprize plăcute și Ia sectorul ti
păriturilor. Aici, opere rare, prezente 
chiar de la înființarea muzeului, ca 
de pildă .cartea de șah scrisă în ...
hmba latină a maestrului arab Filipo, acestei ținere instituții 
Stamma (tipărită la sfîrșitul secolului 
XVIII), lucrarea „Despre educația ca
valerului" editată în 1761 la Frank
furt pe Oder, una dintre primele lu
crări de gimnastică apărute la noi 
(Sibiu, 1853), „Anuarul societății tu
ristice" (editat în 1837) stau acum în 
vecinătatea volumelor sosite de cu
rînd : „Cartea de schi" a lui Rosetti 
Sorescu (din 1921) și originalul repor
taj „Pe velociped între București - 
Brașov" (1894), scris de C. CantiUi și 
prefațat de poetul Alexandru Mace- 
donski, cu care autorul făcuse călă
toria.

Adresez amabililor „ghizi" întreba
rea : „Cum sporiți tezaurul spor
tiv ?"

- Ne este drag muzeul, de aceea 
ne ocupăm de îmbogățirea lui ori de

fie prof. V. Ludu. De pildă, fostul 
campion do maraton ai țârii cu peste 
30 de ani în urmă și cîștigător la 
Jocurile pan-ionice din 1925, VIN- 
TiLĂ CRISTESCU, ne-a adus o serie 
ae trofee și fotografii interesante le
gate de activitatea atletică brasovea- 
nă. Un vechi sportiv sibian, ROMU
LUS POFESCU-ȘOIMU, acum în vîr- 
stă de 82 de ani, ne-a oferit și el 
numeroase fotorafiî făcute la pri
mul cM> sportiv romanesc din Sibiu, 
„Șoimii", eîteva cărți turistice și alte
le. Alți foști sportivi, la fel de vîrst- 
nici, frații Guss, ne-au donat fotografia 
primei cabane din Poiana (1905), 
vechi legături „Birgheli" și eîteva ra
chete de schi. Dar, lista donatorilor 
este prea lungă, așa că mă opresc 
la aceste nume, mulțumind tuturor 
pentru bunăvoința arătată..."

în planurile de viitor sînt consem
nate, printre altele, lărgirea cphstdn- 
tă a fondului' rnuzeistic și' a' spdțfolui 
de expunere, dezvoltarea sectorului 
care să ilustreze cît mai sugestiv rea
lizările sportive ..din zilele, noastre, 
extinderea zonei rezervate sporturi
lor de munte, realizarea unei mono
grafii sportive a orașului și regiunii 
Brașov, întocmirea unui catalog mu
zeistic, colaborarea cu artiștii Fon
dului plastic, pentru înfrumusețarea 
localului, înscrierea acestui loc ’în 
traseele O.N.T., organizarea de 'Vi
zite periodice ale școlarilor brașo
veni. Dar, să nu omitem prima rea
lizare - semnificativă - din planul'de 
perspectivă : numirea maestrului spor
tului Nicoîae Bărbuță, profesor de 
istorie și muzeograf, la conducerea

-■ Sînt nespus de bucuros că voi 
avea prilejul să contribui la dezvol
tarea muzeului - ne-a declarat el. 
Cu prilejul reorganizării, care ss e- 
fectuează în aceste zile, voi încerca 
o mai bună sistematizare, o mal ju
dicioasă valorificare a exponatelor. 
Așteptăm nerăbdători cite piese rare 
din trecutul sportiv al regiunii, dar 
și noi trofee din partea sportivilor 
brașoveni, care beneficiază acum de 
minunate condiții de pregătire.

...Vîrsta, și asta înseamnă valoarea 
muzeelor, se socotește în decenii și 
uneori în secole. Muzeul sportiv din 
Brașov va împlini de-abia doi ani și 
totuși începe să dea. semne de ma
turizare. El își îndeplinește din ce în 
ce mdi bine rostul de păstrător al 
celor mai frumoase tradiții sportive 

cîte ori avem prilejul — ne răspunde locale, de oglindire a succeselor ob- 
tov. Ristache. Depistăm obiectele mai 
rare cu ocazia deplasărilor noastre 
sau le primim aci de la diferiți do
natori. Trebuie să spun însă că fără 
înțelegerea consiliilor raionale UCFS 
din regiune, muzeul n-ar fi crescut 
prea repede. De asemenea, doresc să 
subliniez contribuția metodistului re
gional, prof. Stelian Palici, la această 
acțiune.

- Puteți să indicați eîteva nume 
de donatori... fruntași ?

— Cu plăcere — intervine in discu-

ținute de sportivii României socia
liste, invitînd totodată, tineretul bra
șovean la o temeinică pregătire pen
tru cucerirea laurilor de campioni.

în apropierea „Bastionului Țesăto
rilor", Muzeul sportiv din Brașov, bă- 
trîn și tînâr în același timp, „țese" 
istoria performanțelor vechi și noi ale 
sportului din pitoreasca și înfloritoa- 

' rea regiune a țării noastre. Mîndrie și 
îndemn pentru generațiile de spor
tivi.

Corespondenții ne scriu despre

In drum spre Hotelul Alpin de Ia Cota 1 400

Cu schiurile pe umăr și trăqînd să
niuțele, zeci de tineri și virstnici au 
suit, dis-de-dimineață, pe Clăbucet, 
unde iarna rezistă încă asaltului im
petuos al acestei primăveri. Medicul 
Eugenia Ciobanu, asistentă la Facul
tatea de stomatologie și micuțul 
Klaus Deutsch, in vîrstă de numai 
4 ani, luau lecții de schi; Brîndușa și 
Gabriel împreună cu mama lor Șteia- 
nia Nicolau, contabilă la I.C.M. nr. 4. 
coborau cu sania, iar alții mai ex
perimentați schiau...

Tînărul nostru, Tănase Dumirescu, 
cu o bună parte dintre excursioniști 
a urcat pînă la pîrtia de sub telefe
ric, unde a asistat Ia concursul inter
național de schi al României

OAMENI CARE NU... OBOSESC I

„Nouă ne place să mergem mult 
pe jos și chiar să urcăm fără... tele
feric'', ne-au declarat soții lise și 
Anton Stănescu., Georgeta Dumi
trescu, inginerul Mihai Băibu'escu, 
Florentina Daniel, Laurenț iu loaes- 
cu. Gh. Solacolu ș.a. Motivul ? Am 
trecut pe la cabanele Trei Brazi, 
Poiana Săcuilor și Timiș.

— De ce atîta mers ? — l-am în
trebat pe Anton Stănescu contabil 
la I.C.M nr. 4, în timp ce luam masa 

timpul disponibil pentru atingerea 
punctelor turistice propuse la ple
care. Cred că nu va fi singura ex
cursie de acest gen'.

ION DEHELEANU — conducătorul 
excursiei, membru in comisia de tu
rism-alpinism a Consiliului orășenesc 
UCFS București: .Cred că excursia 
experimentală cu vagoane turistice 
de dormit a dat rezultatele scontate. 
Călătorind cu vagoane turistice de 
dormit, excursioniștii au ajuns odih
niți în localitățile pe care le-au vi
zitat. Vom căuta să extindem această 
formă de excursii”.

începe vacanța de primăvară a elevilor!
(Urmare din pag. 1)

semna campionii, iar tn zilele de 25 și 
26 martie, la Constanța, se vor întrece 
finalist ii la gimnastică. în cadrul con
cursurilor republicane rezervate elevi
lor de la liceele cu program de educa
ție fizică sînt programate finalele la 
baschet (Craiova, 14—18 martie) și 
gimnastică (Cluj, 18—19 martie). La 
aceste întreceri vor fi prezenți cei mai 
talentați sportivi din rîndurile elevi
lor, mulți dintre ei componenfi ai lo
turilor republicane de juniori, de la 
care se așteaptă o comportare la ni
velul cerințelor.

INSIGNA DE POLISPORTIV
Peste 300 de studenți din and I al 

Institutului pedagogie de 3 ani din 
Craiova se pregătesc intens ia vede
rea trecerii ultimelor norme pentru ob
ținerea Insignei de polisportiv.

Profesorii de educație fizică Elena 
Popescu, Petre Stoica și Aurel Popa 
se preocupă de organizarea concursu
rilor. care vor constitui și on criteria 
de selecționare pentru alcătuirea echipei 
de atletism a Institinului.

CORVIN MARICA

DOUA NOI ASOCIAȚII SPORTIVE
Recent, în raionul Făgăraș au luat 

ființă două noi asociații sportive. La 
Școala generală de 8 ani din comuna 
Sinea Veche a început să activeze aso

Pentru realizarea unor rezultate cît 
mai bune, activitatea sportivă școlară 
are nevoie, în perioada vacanței de pri
măvară, de un și mai substanțial spri
jin din partea conducerilor școlilor și 
liceelor, a profesorilor și, îndeosebi, 
a celor de educație fizica, a organiza
țiilor U.T.C. -

Organele și organizațiile UCFS sînt 
chemate să aducă o contribuție impor
tantă pe plan organizatoric și tehnic 
la reușita întrecerilor sportive ale ro 
canței.

Să le urăm elevilor sportivi succes 
în întrecerile la care vor lua parte și 
o vacanță cît mai frumoasă l 

ciația sportivi țomriL care cuprinde 
70 de Ecnbri CCFS. Cea de a doua a- 
sociitie a fost organizată la Școala ge
nerală de 8 ani din satul Săvăstreni. 
Membrii UCFS ai noii asociații Lucea
fărul vor practica pentru început alle- 
tismnL voleiuL șahul și fotbalul.

Ambele consilii și-au întocmit pla
nuri de -auneȘ. în care este prevăzută, 
în primul rfcd, organizarea de campio
nate ale asociației.

BUCUR STOICIU

PENTRU MUNCITORII FORESTIERI
In ultimul timp, asociația sportivă 

.Ierul Sibiu a reușit ca tot mai 
sulte sectoare de lucra să fie înzes
trate cu materiale sportive- Astfel, clu
bul sectorului -din comuna Tălmaci, re
cent dat în folosință, a fost înzes
trat cu o masă pentru tenis, 8 mese 

'î cu garnituri complete și o hal
teră populară. Grupele sportive, care 
cuprind pe muncitorii forestieri din sec
toarele Munte, comuna Orlat, Valea 
Sadului, Rîul Vadului și Avrig, au la 
dispoziție 15 garnituri de șah, cîte un 
teren de volei și echipamentul necesar 
practicării acestui sport.

GHEORGHE TOPÎRCEANU

O ASOCIAȚIE SPORTIVĂ FRUNTAȘA 
ÎN ORGANIZAREA ACȚIUNILOR 

TURISTICE
Comisia de turism a asociației spor 

live Piei arul Sibiu, de pe lingă între
prinderea _13 Decembrie*, se numără 
printre cele mai active din ora». In 
primele două luai ale anului comisia a 

inițiat o serie de acțiuni turistice, la 
care au participat peste 300 de iubitori 
ai drumeției. Au fost organizate trei 
excursii: la Păltiniș, la cabana Curmă
tura din preajma comunei Rășinari și 
pe dealul Gușterița. Turiștii au admirat 
frumusețile naturale ale locurilor vizi
tate, au participat la concursuri de schi, 
săniuțe și orientare turistică. Datorită 
numeroaselor manifestări turistice or
ganizate la „Pielarul“ asociația sportivă 
s-a îmbogățit cu peste 100 noi membri 
ai UCFS.

Pentru viitor, biroul comisiei a prevă
zut în planul «său de muncă numeroase 
excursii, pe diferite trasee atractive, 
trei concursuri de orientare turistică de 
gradul II precum și excursii speciale 
pentru trecerea normei de turism din. 
cadrul concursului pentru Insigna do 
polisportiv.

T. GHEORGHE

CURS DE ARBITRI DE FOTBAL
Consiliul raional UCFS Caransebeș a 

organizat un curs de pregătire pentru 
cei 45 de arbitri de fotbal de categoria 
a IlI-a. In cadrul cursului au fost pre
zentate referate despre regulamentul de 
ioc. De asemenea, se desfășoară cu 
regularitate ședințele de pregătire fi
zică programate în aer liber și în sală.

ION ALEXANDRESCU
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Ceață deasă șl surprize 
In campionatele republicane

Cornel Tăbăraș si Edit Suteu
9 3 •

campioni la slalom uriaș
POIANA BRAȘOV, 11 (prin telefon 

de. la trimisul nostru). — Ceața foarte 
deasă a obligat comisia tie organizare 
a campionatelor republicane de schi să 
amine ou aproape 2 ore desfășurarea 
curselor de slalom uriaș. Către ora prîn- 
zului, ceața s-a mai risipit și, astfel, 
cei 60 de seniori și senioare au putut 
să-și dispute titlurile de campioni pe 
jiîrtia Sulinar.

Ca de obicei, victoria a fost decisă 
pe Zidul Mare. Maestrul sportului Cornel 
Tăbăraș a „alunecat" mai bine, a de
rapat mai puțin și și-a recucerit titlul 
probei, la o diferență apreciabilă, după 
4 ani de întrerupere. Remarcabilă com
portarea tinerilor Marin Focșeneanu și 
Dan Cristea (junior). La fete s-a produs 
una dintre cele mai mari surprize din 
ultimii ani : Edit Șuteu a întrerupt și
rul victoriilor Iloneî Micloș, care a de
rapat cam mult. Noua campioană cuce
rește astfel primul ei titlu la senioare.

Iată clasamentele : slalom uriaș mas
culin (1700 m lungime, 500 m dife
rență de nivel, 58 de porți): 1. Cornel 
Tăbăraș (Carpați Sinaia) 2:14,6 •— 
campion republican; 2. M. Focșeneanu 
(A. S. Armata Brașov) 2:17,7; 3. K. 
Gohn (Dinamo Brașov) 2:18,2; 4. Gh. 
Bălan (A.S.A. Brașov) 2:18,6; 5. D. 
Munteanu (A.S.A. Brașov) 2:19,7; 6.
1. Zangor (A.S.A. Brașov) 2:20,2 ; 7. B. 
Haidu (Dinamo Brașov) 2:20,7; 8. Dan 
Cristea (Caraimanul Bușteni) 2:21.1; 9. 
Gh. Văcaru (Dinamo Brașov) 2:21,7; 
10. Gh. Cristoloveanu (Steagul roșu 
Brașov) 2:22,6; feminin (1300 m, 350 
m, 46 p.): 1. Edit Șuteu (A.S.A. Bra
șov) 2:05,0 — campioană republicană;
2. Ilona Micloș (Dinamo Brașov) 
2:05,8; 3. Mihaela Casapu (Dinamo 
Brașov) 2:09,5; 4. Liana Blebea (A.S.A. 
Brașov) 2:14,0; 5. Ghizela Mores (Stea
gul roșu Brașov) 2:14,7; 6. Constanța 
Măzgăreanu (Știința Brașov) 2:21,0.

Sîmbătă, în Kantzer, se dispută proba 
de slalom' specia], iar duminică pe Pîr
tia Lupului (băieți) și Sulinar (fete) 
cea de coborîre.

D. STÂNCLTESCU

Finalele campionatelor republicane de cros

Aspect de la ediția trecută a campionatelor republicane de cros ale cărei întreceri au 
avut loc in Capitală in împrejurimile Pavilionului Expoziției economiei ndț iohale 

Foto : T. Roibu

Mîine dimineață, în minunatul de
cor pe care-1;oferă parcul sportiv „23 
August" din Capitală, se vor desfă- 

- șura întrecerile campionatelor repu
blicane de cros individuale și pe echi
pe. Este vorba de finalele acestei com
petiții ale cărei faze preliminare au 
avut loc în sezonul trecut Așadar, 
cîștigătorii concursurilor vor comple
ta lista campionilor republicani ai 
anului 1965.

Pe programul întrecerilor figurează 
cinei probe: junioare — 1000 m (ora 
10), juniori — 3000 m (ora 1030), 
seniori semifondiști — 4000 m (ora 
11,15), senioare — 1800 m (ora 12,00) 
și seniori — 8000 m (ora 12,30). Star-

ral se va da pe terenul din spatele 
Teatrului de vară, traseul măsuri nd 
exact 1000 m. El va fi parcurs o dată 
sau de mai multe ori în funcție de 
distanța fiecărei categorii de concu
rența

Vor fi întocmite clasamente indivi
duale la fiecare categ 
Echipele vor fi alcătu
concurenți (contează p 
din cite patru 
primele trei).

La întreceri 
parea cîteva su 
ga țară, între „
tași : Nicolae Mustață. Andrei Bara- 
baș, Zoltan Vamoț. Ovidin I.upu. Ion

trie și pe echipe, 
ite din cîte cinci 

.mii patru) și 
alergătoare (contează

in:

Rusnac, C-tin Grecescu, Victor Cara- 
mihai, C-tin Bloțiu, Gh. Ene, Ion Că
prarii, Gh. Plăcintării, Florentina 
Stancu, Viorica Gabor, Elisabeta Teo- 
dorof, Claudia Iacob, Elena Ionescu, 
Irina Micloș. Dan Săvescu, Radu Rusu, 
Emeric Codș etc.

Concursurile reprezintă cel mai bun 
prilej de verificare a formei actuale 
a alergătorilor și de selecționare a 
echipelor reprezentative în vederea 
tradiționalelor competiții internațio
nale „Crosul ziarului 1’Humanite" 
(Paris. 27 martie) și „Crosul Balca
nic* .Kolarovgrad, 10 aprilie).

■ 77#
TENIS

Întrecerile pentru
Pe terenurile Progresul din Capi

tală se desfășoară „Cupa primăverii* 
la tenis, competiție care reunește un 
număr de aproape 50 de jucători și 
jucătoare din București, Brașov, Cluj 
și Cîmpia Turzii- Ieri întrecerile au 
ajuns la faza sferturilor de finală, 
urmînd ca în zilele următoare să con
tinue în grupe de cîte patru jucători 
pentru stabilirea clasamentului final.

Printre rezultatele înregistrate sînt 
de notat și o serie de surprize. Astfel,

I

Campionatul republican
de juniori in plină desfășurare

„Cupa primăverii'1
N. Mița ai0I6—O, 7—5. tari. SanS 
a cîștigat în fața lui V. Screster cu 
4—6, 6—3, 6—I. De remarcat victoria 
lui Godin Dumitrescu asupra lui 
I. Kerekes : 4—6, 7—5, 6—1. La fete, 
am reținut rezultatele : Margareta
Gîju — Aneta Verone 6—1, 4—6, 
6—2 ; Hermina Zurălău — Sanda Cio- 
golea 6—2> 6—0 ; Agneta Kun — Flo- 
rica Butoi 6—0, 6—3.

Iată și rezultatele meciurilor care 
au stabilit componența primei grupe 
finale la băieți : Bosch — Dumitres- 

—2, 6—1 ; C- Năstase — Marcu 
. 6—2, 6—4 : C. Popovid — San- 
>—2, 6—2 ; Dron — Boaghe ab. 
fete : Iudit Dîbar — Hermina 

—3, 6—2 ; Mariana Ciogo- 
geta Kun 6—4, 6—8 ; FJeo- 
itrescu — Vera Rado 1—6, 
; Ecaterina Horșa — Mar- 
u 4—1. ab. RD. V.

cu
9_
tei
La 
Zui
lea — A 
nora Du 
6_ 1. 6—

Astăzi si mîine, pe poligoanele Di
namo și Tunari, au loc întrecerile din 
cadrul etape: I a campionatului Ca- 
p-'aiei la arms speciale. Pe standu
rile de tragere vor lua loc toți frun
tașii tirului bumrețtean. Se vor tra
ge probele de armă standard 60 focuri 
culcat juniori și senioare, pistol liber 
60 focuri, pistol viteză și armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat seniori.

în prima etapă a campionatului la 
armă sport s-au înregistrat următoa
rele performanțe: 3x20 focuri — C. 
Lazaro vi ci (Dinamo) 505 p și Ma
riana Bortea Dinamo) 508 p ; 3x10 
focuri — V. Nistor (S.P.O.B.) 246 p 
și Melania Radu (Steaua) 244 p ; 
5-pl0 focuri — M. Florea (Olimpia) 
85 p și Maria Popescu (Olimpia) 89 
p. Pe echipe, primele locuri au fost 
ocupate de formațiile Steaua și Olim
pia.

I 
I
I
I

în aceste zile se desfășoară în 
întreaga țară faza orășenească și re
gională a campionatului de juniori. 
Vă prezentăm cîteva relatări ale co
respondenților noștri.

BAIA MARE. După întreceri viu 
disputate, cei mai tineri boxeri din 
regiune și-au desemnat campionii : 
Juniori I: Gh. Rat (Satu Mare), V. 
Maghiar (Satu Mare), A. Lucneac 
(Baia Mare), P. Stanciu (Baia Mare), 
S. Brainer (Sighetul Marmațieil, Gh. 
Creisler (Satu Mare), Z. Fodor (Satu 
Mare), D. Marcociu (Satu Mare), L 
Gușan (Sighetul Marmației); Ju
niori II: Gh. Urdrea (Sighetul Mar
mației), A. Iacob (Satu Mare), Gr. 
Stanciu (Baia Mare), A. Feraru (Baia 
Mare.), I. Drăgoi (Baia Mare), V. Ro 
taru (Baia Mare), I. Tocaci (Satu 
Mare), Al. Coroianu (Satu Mare), I 
Siliște (Satu Mare).

T. TOHĂTAN — coresp. reg.

(CSMS), C. Melinte (CSMS), Al. Ciș- 
nwn (CSMS), C. Petri (RMR), FI. Do- 
nose (CSMS), V. Anastasiu (RMR), 
V. Ciuraru (CSMS).

D. DIACONESCU —coresp. reg.

CONSTANȚA. în Sala sporturilor 
din localitate, juniorii din raioanele 
Medgidia, Tulcea și orașul Constanța 
și-au disputat titlurile de campioni ai 
reqiunii Dobrogea. Iată învingătorii: 
Juniori I: Gh. Takalți (I.M.U Med
gidia), I. Gringhea (I.M.U.M.), P. E- 
rescenco (Energia Constanța), I. Ale
xandru (Victoria Saligni), Șt. Dinu 
(Cimentul Medgidia), Gh. Călin (Fa
rul), N. Kerim (Cimentul), C. Sprin
ceană (Cimentul), P. Bădescu (Cimen
tul), I. Vlădăreanu (Victoria).

Juniori II: C. Tîrghesi (Cimentul), 
St. Dumitru (Munca Tulcea), M. Du- 
milrașcu (Farul), D. Ghenciu (Victo
ria), Al. Isai (Portul Constanța), P. 
Pîrîu (Munca), D. Dobriceanu (Ci
mentul), A. Stoianovici (Farul), D 
Tănase (Muncal

CH. GOLDENBERG — cotesp.

REȘIȚA. Sala sporturilor .30 De
cembrie" din localitate a găzdui: fi
nala etapei regionale a campionatului 
de juniori. Au ieșit învingători:

Juniori I: Gh. Pușcaș (Reșița), L 
Miu (Bocșa), V. Bratie (Reșița). L 
Anghelescu (Reșița), N. Drăgoescu 
(Timișoara), G. Deheleanu (Arad), M. 
Deheleanu (Arad), R. Lazăr (Arad), 
P- Belosinschi : Oțelul Roșu), L Co
vaci (Reșița), Gh. Aga (Reșița), S 
Richter (Reșița).

Juniori II: L Mocanu (Bocșa). D. 
Istimie (Jimbolia), L Ferescu ; Otelul 
Roșu), I. Ginglea (Reșița), C. Tokay 
(Reșița), M. Morărescu Reșița „ L. 
Varga (Reșița), I. Meszaros (Caran
sebeș), Gh. Izverceanu (Oțelul Roșu), 
I. Margină (Caransebeș), I. Tătucu 
(Timișoara), D. Bucur (Bocșa).

A. RLDEANL — coresp.

HANDBAL

întilniri interesante in etapa de mîine
M ie A. seria I, 

se 'or desfășura mîine contează 
pentru etapa a patra a returului în 
grupa masculină și pentru a treia în 
cea feminină. Iată programul complet 
al etapei iPrincipaleie jocuri sînt

ța Cluj (1—3). Cifrele dinaintea echi
pelor indică locurile ocupate în cla
samente, iar scorurile din paranteze 
— rezultatele meciurilor jucate în 
prima parte a campionatului.

Pt3D€
! .7. 5’.

MASCLUN : 4. Steaua București — 
6-Știința Brașov (2—3), 1. Răpi 
iești—10. Știința Timișoara 
8. Farul Constanta 
(0—3). 3 
Iul Ploiet
Progresul

id Bucu-

-5. Știința Galați 
ișov—7. Fetro- 
îtiinta Quj—9. 
1); FEMININ: 
Metalul Bucu

rești (3—2). 9. Penicilina Iași—2. Di
namo București (0—3). 8. Partizanul 
roșu Brașov—1. Rapid București (0— 
3) 6. C.S.M. Sibiu—3. Farul Constan
ța (2—3), 7. Știința Craiova—4. Știin-

raci or 
(3—1)

Br

In urma rezultatelor înregistrate 
miercuri la Galați (Știința—Tractorul 3—1) 
și joi la Brașov (Știința—Rapid 0—3), cla
samentul in seria I masculină a catego
riei A arată astfel :

1. Rapid București 14 14 0 42 7 28
2 Dinamo București 14 11 3 38:12 25
3. Tractorul Brasov 14 11 3 36:19 25
4. Steaua București 14 9 5 33:20 23
5. Știința Galați 14 9 5 31:21 23
6. Știința Brașov 14 6 8 22:30 20
7. Petrolul Ploiești 14 5 9 21:32 19
8. Farul iConstanța 14 5 9 18:33 19
S. Progresul Brăila 14 4 10 20:31 18

ie. Știința Timisoara 14 4 10 19:34 18
11. Minerul Baia Mare 14 3 11 17:38 17
12. Știința Cluj 14 3 11 15:35 17

Un arbitru român despre două finaliste
ale campionatului mondial

IAȘI. Iată campionii de juniori ai 
orașului Iași, calificați pentru faza pe 
regiune: Juniori I: I, Nicolau
(CSMS), C. Udrea (RMR), V. Ursa- 
che (CSMS), C. Bîrsan (RMR), D. Ro
taru (CSMS), G. Balog (CSMS), M. 
Lozovanu (CSMS), V. Macovei 
(CSMS), C. Văleanu (CSMS), D. Ghe- 
țen (CSMS); Juniori II: I. David 
(CSMS), C. Iftimie (CSMS), A. Ceai- 
■Bvschi (CSMS), T, Ciobolaru

hand- 
recent 

— în cadrul preliminariilor campio
natului mondial masculin — la Tbi
lisi, a fost condusă de un arbitru ro
mân, C. Căpățînă (Buzău), care și-a 
atras aprecierile bune ale tehnicieni
lor celor două formații. La înapoiere, 
am stat de vorbă cu arbitrul Căpă
țînă, care ne-a dat cîteva date foarte 
interesante privind valoarea și posi
bilitățile acestor două reprezentative. 

„Din discuțiile avute cu conducă
torii echipelor a reieșit limpede că 
reprezentativele U.R.S.S. și R.D.G. se 
consideră, alături de cele ale Româ
niei și Cehoslovaciei, drept princi-

Intîlnirea internațională de 
bal U.R.S.S.—R.D.G., disputată

pale candidate la titlul mondial in 
1967. Și, drept vorbind, sînt echipe 
redutabile; în rîndurile lor activea
ză jucători consacrați, binecunoscuti 
pe plan internațional, alături de care 
însă și-au făcut loc și cîteva valo
roase elemente tinere. Ceea ce am 
reținut in primul rind la jucătorii 
sovietici a fost pregătirea fizică exce
lentă ; s-au repliat în apărare cu atl- 
ta repeziciune Incit au reușit să ani
hileze toate contraatacurile oaspeți
lor. In al doilea rind, sovieticii au 
arătat o apărare „tare" și o mare 
forță de șut de Ia distantă (prin care 
au și cîștigat), in această privință 
excelînd jucătorii Klimov (4 goluri 
de la 9 m) și Eizidciaveus (3). Echi-

pa R.D.G. a dovedit o foarte bună 
tehnică și o circulație extrem de ra
pidă a balonului. In concluzie, două 
echipe ioarte bune, care au jucat 
bărbătește, dar destul de corect, și 
au oferit tin spectacol sportiv de o 
bună factură tehnică".

Aprecierile arbitrului C. Căpățînă 
cu privire la cele două selecționate 
vin să întărească impresia generală 
că în 1967 va fi un campionat mon
dial mai disputat ca orieînd. Iar acest 
lucru trebuie să constituie, pentru 
echipa noastră reprezentativă, deți
nătoare a titlului mondial, un motiv 
in plus de a se pregăti cît mai bine.
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AZI

BOX : Sala Floreasca, de la 
ora 18 : gală de (verificare a boxe
rilor fruntași.

BASCHE1 : Sala Dinamo, de 
la ora 18: Voința București— 
Știința București (F.I.), Olim
pia M.I.—Știința Brașov (M II).

POLO: Bazinul Floreasca de 
la ora 19,30 Progresul—Steaua 
(juniori); de la ora 20,30: 
Steaua—Medvesciiak' Zagreb.

ATLETISM : Sala Floreasca 11, 
de la ora 16: campionatul Capi
talei pe echipe pentru juniori.

SCRIMA : Sala Institutului 
politehnic, de la ora 8—13 și 
17—20: concursul' internațional de 
scrimă (individual).

TENIS : Teren Progresul,
la ora 9 și 15, meciuri în cadrul 
„Cupei primăverii".

TENIS DE MASA: Sala de la 
stadionul Republicii, de la oia 
9 și 17: primul concurs al etapei 
linale a campionatului republican 
individual.

PATINAJ : Patinoarul „23 
August", de la orgie 7 și 14,30, 
întreceri în cadrul „Cupei Scîn- 
teii pionierului":

de

MÎINE

BOX : Sala Floreasca, de Ia 
ora 9: Finalele campionatelor o- 
rașului București pentru juniori.

BASCHET : Sala Dinamo, de 
la ora 8: Olimpia—Știința Ti 
mișoara (F II), Progresul—Mu
reșul Tg. Mureș (F 1), Rapid— 
Știința Timișoara (M I), Acade 
mia militară—Politehnica Cluj 
(MII); Sala Floreasca, de la ora 
15: I.C.F.—UNIO Satu Mare
(M 11), I.C.F.—Știința Cluj
(FI), Steaua—Știința Tg. Mu 
reș (M I), Progresul—A.S.A. 
Bacău (M II).

POLO : Bazinul Floreasca, de 
la ora 9: meciuri din campiona- 
Iul bueureștean de juniori și 
București tineret—Medvesciak Za
greb.

VOLEI : Sala Ciulești, de la 
ora 9: C.P. București—Metalul

. București (F 1), Steaua—Știința 
Brașov (M 1), Rapid București— 
Știința Timișoara (M I).

ATLETISM : Parcul sportiv 
„23 August" (în vecinătatea tea
trului de vară), de la ora 10: în 
trecerile finale ale campionatelor 
republicane de cros.

SCRIMĂ: Sala Institutului po 
litehnic, de la ora 8—13 și de 
la 17-—20: concursul internațio
nal de spadă pe echipe.

TENIS : Teren Progresul, de 
Ia ora 9, meciuri în cadrul „Cu
pei primăverii".

TENIS DE MASA: Sala de la 
Stadionul Republicii, de la ora 9: 
prințul concurs al etapei finale a 
campionatelor 
viduate

PATINAJ: 
reasca, de la , ,
„23 August'1, de la ora 16, în
treceri, demonstrații și carnava
lul pionierilor în cadrul „Cupei 
Scînteii pionierului".

RUGBI : Stadionul Gloria, ora 
9. Gloria—Știința Timișoara ;
stadionul Steaua (Ghencea), de la 
ora 11,30: Progresul—Farul
Constanța și Steaua—Precizia Să 
cele (categoria A); stadionul Ti 
neretului, de la ora 10: 
tica—C.S.S., Știința
ții—Știința Arhitectura 
în „Cupa Tineretului", 
Il-a)

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 15: Metalurgistul—Steagul 
roșu Brașov („Cupa României") ; 
terenul „Timpuri noi", ora 10,30: 
Flacăra roșie București—Știința 
București.

republicane indi-

Patinoarul Flo- 
ora 7 și patinoarul

Aeronau
Construe 

(meciuri 
etapa a
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regățiri, meciuri
Știința Timișoara în căutarea unei formule

pentru linia de atac
TMIȘOARA (prin telefon). După 
ciul cu Vasas Budapesta, formația 
lișoreană și-a continuat pregătirile, 
cele 4 antrenamente efectuate săp- 

lînal s-a urmărit îmbunătățirea vi
ei de execuție, a preciziei paselor 
însușirea unor combinați# tactice, 
idenții au susținut și o serie de par- 
: amicale cu C.S.M- Reșița (3—3), 
f.R. Caransebeș (3—1) țft Ițf.M.T. Ti- 
țoara (3—0). '
n partidele cu echipele din Reșița 
Caransebeș au fost încercate dife- 
: formule de atac, linia de înaintare 
id în prezent punctul nevralgic. Au 
ț folosite două formule: linia

Pregătirile Petrolului
’LOIEȘTI 11 (prin telefon). De la 
oarcerea din turneul întreprins în 
I.S.S., Petrolul a făcut ahtrenamen- 
zilnice, susținînd și ub meci ami- 
în compania formației Feroemail 

—gadrul campionatului regional, 
iigăt cu 2—0 (0—0). pentru jo- 
de duminică iată formația proba 
i: Ionescu — Pahonțu, Boc, Flo- 
, Mocanu — Iuhas, Dragomir — 
■ldoveanu, Dridea I, Badea, Dridea 
Mai fac deplasarea Sfetcu, D. 
nteanu, Crișan și Dră'gan, ca re- 
ve.
.ntrenorii consideră partida cu 
ierul Baia Mare deosebit de difi-

MIRCEA POPESCU - coresp.

Dinamo Pitești, 
du prima garnitură 
meciul de la Plopeni

ITEȘTI 11 (prin telefon). Dinamo 
■ști susține duminică jocul său de 
pă“ cu echipa Rapid Plopeni, care 
jj^ează în campionatul regiunii 
ești. La prima vedere, un meci 
•. Totuși, antrenorii echipei piteș- 
i privesc cu seriozitate partida, 
;ătindu-se cu multă atenție în ve- 
:a acestei întîlniri. în cursul aces- 
săptămîni echipa Dinamo Pitești 
■fectuat patru antrenamente și a 
inut și două jocuri. Duminică la 
)eni, Dinamo Pitești va alinia ur- 
oarea formație : Niculescu — Ba-

Barbu, Hie Stelian, I. Popescu 
'Hrcovnicu, Olteanu — David, 
■by Țurcan, C. Ionescu.

M. ȘERBANOIU — coresp.

Pregătirile arbitrilor ploieșteni
ornici de a avea o comportare cît 

bună în noul sezon fotbalistic,

tri ploieșteni pe pista stadionu- 
'n timpul probelor atletice de 

control
Foto : D Nițescu

Irial de selecție
pentru copii

mtrul de copii și juniori „23 Au- 
‘ va ține, îri zilele de 14 18 și 
îartie, trialuri de selecție pentru

mcursurile se vor desfășura atît 
neața — între orele 9—13 — cît 
; cursul după-amiezii — între o-

14,30—17. Pot participa copiii 
: 10 și 14 ani.
ncurentii vor avea asupra lor 
ul echipament", compus din te
și chiloți.

R. Lazăr — Humelnicu — Lereter — 
Mițaru a practicat în general un joc 
individualist, cu driblinguri ți pase 
pe metru pătrat și nu a reușit să în
chege acțiuni. periculoase ; în a doua 
alcătuire, Cotormani — Humelnicu — 
Regep — Mițaru, atacul a jucat mai 
bine, cu deschideri frumoase și, res- 
pectînd indicațiile antrenorilor, ea a 
reușit să înscrie de fiecare dată cîte 
3 goluri.

După meciul cu U.M.T., disputat 
joi, Știința și-a alcătuit formația pen
tru jocul de duminică: Siclai (P. Po
pa) — Surdan, Petrovici, Răcelescn, 
Speriosu — Mihăilă, Lereter (Rus) — 
Cotormani, Humelnicu, Regep, Mița, 
ru (Loncear).

P. ARCAN — coresp. reg.

Fază din meciul Dinamo Victoria București — C-F.R. Roșiori, (0—Ol, dispu
tat joi in Capitală Foto : SL Pelrică

Progresul București— Constructorul București
5-0 (1-0)

In fața unei echipe aflată pe o 
treaptă mult inferioară pe scara va
lorică, Progresul și-a conturat victo
ria în mod net de abia în repriza a 
doua, cînd introducerea lui Oaidă și 
Mafteuță a dat orizont numeroaselor 
atacuri inițiate de echipa din str. dr. 
Staicovici. Ratările lui Țarălungă și 
Unguroiu au... menținut mult timp 
infimul avantaj de un gol marcat de 
Unguroiu în min. 5. Constructorul a 
jucat curajos și destul de combmativ, 
dar atacurile acestei formații au fost 

cei mai buni arbitri din regiunea 
Ploiești s-au pregătit cu minuțiozitate, 
luînd parte la numeroase ședințe teo
retice și practice organizate în acest 
scop.

Zilele trecute pe stadionul Petrolul 
din Ploiești, arbitrii au dat probele 
atletice de control în fața unei comisii 
de examinare. Toți arbitrii prezenți 
la examinare au trecut probele im
puse.

Președintele Colegiului regional de 
arbitri — C. Cristescu — ne-a decla
rat că rezultatele obținute exprimă 
preocuparea colegiului de arbitri din 
Ploiești pentru o cît mai temeinică 
pregătire a „cavalerilor fluierului* din 
regiune

M. BEDROSIAN — coresp.

Premii obișnuite în bani.
Suplimentar I : 5 variante a 36 410 

lei și 12 variante a 9 102 lei ; Supli— 
mentar II : 26 variante a 7 516 lei și 
51 variante a 1 879 lei ; categoria I : 
18 variante a 10 592 lei și 38 variante 
a 2 648 lei ; categoria a Il-a : 79 va
riante a 2 452 lei și 159 variante a 
613 lei ; categoria a IlI-a : 168 varian
te a 1 089 lei și 397 variante a 272 
lei ; categoria a IV-a : 217 variante 
a 955 lei și 351 variante a 238 lei ; 
categoria a V-a : 249 variante a 783 
lei și 491 variante a 195 lei ; catego
ria a Vl-a : 371 variante a 545 lei și 
653 variante a 136 lei ; categoria a 
Vil-a : 583 variante a 343 lei și 1 057 
variante a 85 lei ; categoria a VIII-? : 
754 variante a 261 lei și 1 439 varian
te a 65 lei.

Premii suplimentare.
A : 20 variante și 18 variante ; B : 

41 variante și 57 variante ; C: 8797 va
riante și 14 632 variante; Categoria 
I : 17 variante și 34 variante ; cate
goria a II-a : 52 variante și 119 va
riante ; categoria a III-a : 73 varian
te și 150 variante ; categoria a IV-a :

amicale
Siderurgistul și-a continuat 

pregătirile
GALATI (prin telefon). Fotbaliștii 

gălățeni și-au continuat pregătirile 
pentru meciul de duminică. Antreno
rul Ion Zaharia ne spunea că meciul 
de duminică din „Cupa României' de 
la Focșani, cu Fructexport, se anun
ță dificil. Joi, în meci de verificare 
cu Ancora Galați, liderul campiona
tului regional, atacanții Siderurgistu- 
lui au ratat... un vagon de ocazii și 
meciul s-a încheiat la egalitate : 1—1. 
Autorii golurilor: Stătescu (S), Dă" 
răban (A).

Formația pentru duminică : Enache 
— Pal, Costache, Dima, Valcan — 
Ioniță, Adam — S. Bretan. Voinea, 
Cojocam, Stătescu.

T. SIRIOPOL — coresp.

stopate la marginea careului de 16 m 
de fundașii centrali Mățăoanu șl Pe- 
teanu.

După pauză, Mafteuță .îl vede* cu 
regularitate pe Oaidă, care își pune 
colegii de linie în situații favorabile 
de gol. Ca urmare Mateianu (min. 50 
și 59), Unguroiu (min. 67) și din nou 
Mateianu (min. 80) nu mai greșesc 
ținta. Progresul a jucat totuși sub po
sibilități. înaintarea, slab alimentată 
cu mingi utilizabile mai bine de ju
mătate din meet s-a lăsat ușor depo
sedată de balon sau n-a știut ce să 
facă cu el.

ION CUPEN—coresp.

Știința Cluj a jucat
la Rm. Vllcea

RM. VȚT -CEA (prin telefon). In 
drum spre Calafat, unde va disputa 
duminică partida cu Dunărea Calafat 
din „Cupa României*, Știința Cluj a 
jucat joi în orașul nostru. Oaspeții au 
arătat o formă bună și au ciștigat 
cu 3—I (1—0). Apărarea clujenilor a 
fost promptă în intervenții, atacul a 
acționat simplu și a șutat bine la 
poartă. Oltul a jucat uneori de la 
egal la egal cu formația clujeană.

Golurile au fost marcate de Adam 
(2) și D. Bretan pentru Știința, și de 
Zâroaie oentru O’.tuL

R. ALFXANDRU—coresp. I

Premiile tragerii speciale LOTO 
a Mărțișorului, din 4 martie 1966> J ’

145 variante și 328 variante ; cate
goria a V-a : 194 variante și 392 va
riante ; categoria a IlI-a : 73 varian
te și 745 variante ; categoria a VH-a : 
464 variante și 799 variante ; cate
goria a VIII-a : 564 variante și 1044 
variante.

Plata premiilor de la tragerea 
specială Loto a Mărțișorului din 4 
martie ac. se va face astfel ;

Premiile obișnuite în bani, se vor 
plăti în Capitală începînd de luni 14 
martie a.c la casieriile Loto-Pronos
port din cadrul fiecărui raion.

Premiile suplimentare în bani, re
zultate din extragerea suplimentară de 
10 numere, se vor plăti de aseme
nea la casieriile Loto-Pronosport din 
cadrul fiecărui raion, începînd de 
marți !5 martie 1966.

In provincie, premiile obișnuite în

„Cupa României" în actualitate
Așadar, 15 meciuri sînt programate 

mîine în... 16-imile „Cupei României' 
(reamintim că miercuri, la Călan, 
Steaua București a învins formația lo
cală Victoria cu 3—0). în afara e- 
chipelor din categoria A, care debu
tează în această etapă, au mai rămas 
pe poziție — fapt lăudabil pentru res
pectivele formații — 4 echipe din 
campionatele regionale (Cimentul 
Medgidia, Rapid Plopeni, Dunărea Ca
lafat și Știința Tg. Mureș), 6 din ca
tegoria G (Foresta Fălticeni, A. S 
Aiud, Fructexport Focșani, Petrolul 
Moinești, Soda Ocna Mureș și Victoria 
Călan, ultima eliminată miercuri de 
Steaua) și 8 din ,B‘ (Dinamo Bacău, 
Vagonul Arad. Minerul Baia Mare, 
C-S.M. Sibiu, jiul Petrila, Clujeana, 
Metalurgistul și Progresul București). 
Să mai notăm că, dintre cele 8 for
mații din categoria secundă, trei sînt 
din prima serie și cinci din a doua 
seria Est își taie partea leului (3 par
ticipante) dintre echipele de ,C* < 
două sint din seria Nord, Victoria Ca-

Programul returului campionatului categoriei C 
ediția 1965-1966 (Seria sud)

Etapa a XTV-a, 3 aprilie

Rulmentul Brașov — I.M.U. Medgidia 
Marina Mangalia — portul Constanța 
Tehnometal București — Textila Sf.

Gheorghe
Chimia Făgăraș — Metrom Brașov 
Electrica Constanța — S. N. Oltenița 
Dunărea Giurgiu — Flacăra roșie Bucu

rești
Tractorul Brașov — Electrica Fieni

Etapa a XV-a, 10 aprilie

Flacăra roșie București — Electrica Con
stanta

Textila Sf. Gheorghe — Rulmentul Bra
șov

I.M.U. Medgidia — Chimia Făgăraș 
Portul Constanța — Tractorul Brașov 
Electrica Fieni — Dunărea Giurgiu 
Metrom Brașov — Marina Mangalia
S. N. Oltenița — Tehnometal București

Etapa a XVI-a, 17 aprilie

Tractorul Brașov — S. N. Oltenița 
Chimica Făgăraș — Electrica Fieni 
Metrom Brașov — Rulmentul Brașov 
Flacăra roșie București — Tehnometal 

București
Electrica Constanța — Portul Constanța 
Textila Sf. Gheorghe — Dunărea Giurgiu 
Marina Mangalia — LM.U. Medgidia

Etapa a XVH-a, 24 aprilie

Electrica Fieni — Textila Sf. Gheorghe 
Electrica Constanța — Marina Mangalia 
Dunărea Giurgiu — Tractorul Brașov 
5 N : erdța — Chimia Făgăraș 
Tehnometal București — Metrom Brașov 
LM.U. Medgidia — Flacăra roșie Bucu

rești
Rulmentul Brașov — portul Constanța

Etapa a XVHI-a, 1 mai

Dunărea Giurgiu — S. N. Oltenița 
Flacăra roșie București — Electrica Fieni 
Metrom Brașov — Electrica Constanța 
Portul Constanța — IALU. Medgidia 
Chimia Făgăraș — Rulmentul Brașov 
Tractorul Brașov — Tehnometal Bucu-

Marîna Mangalia — Textila Sf. Gheorghe

Etapa a XLX-a, 8 mai

Electrica Constanța — Chimia Făgăraș 
Textila Sf. Gheorghe — Metrom Brașov 
Rulmes iul Brașov — Dunărea Giurgiu 
Marina Mangalia — Tehnometal Bucu

rești
Flacăra roșie București — Tractorul 

Brașov
S. N. Oltenița — Portul Constanta
I.M.U. Medgidia — Electrica Fieni

Etapa a XX-a, 15 mai
Portul Constanta — Dunărea Giurgiu 
Rulmentul Brașov — Tractorul Brașov

bani, se vor plăti la Casele raionale 
C.EC-, cu 2 zile mai tîrziu decît în 
mod normal, iar premiile suplimentare 
în bani, tot la Casele raionale C.E.C. 
dar cu 3 zile mai tîrziu.

Deoarece tragerea la sorți a celor 
5 autoturisme repartizate biletelor 
cîștigătoare cu două numere, va avea 
loc în seara zilei de 16 martie 1966; 
sumele ciștigate cu două numere se 
vor expedia prin mandat poștal după 
data de 18 martie 1966.

LOTO
La tragerea Loto din seara zilei de 

11 martie 1966 au fost extrase din urnă 
următoarele numere:
67 26 86 63 29 3 83 53 25 38 

Premii suplimentare: 67 63 9
Fond de premii: 1.088.808 lei 

lan a fost singura formație din seria 
Vest, în timp ce seria Sud n-a avui 
nici o reprezentantă. Să fie oare a- 
cesta un indiciu asupra valorii serii
lor respective ? ..

Revenind la meciurile programate 
mîine, trebuie să scoatem în evidență 
pe cele programate la Bacău (Dina 
mo — C.S.M S. Iași), Baia Mare (Mi
nerul — Petrolul Ploiești), Arad (Va 
gonul — Dinamo București) și în spe 
cial partida de la Petroșeni, dintre 
Jiul Petrila și Rapid București, în 
care se înfruntă doi lideri : cel al 
seriei secunde din categoria B cu cel 
al categoriei A.

Reamintim că toate partidele încep 
la era 15 și că meciul C.S.M. Sibiu — 
U.T. Arad se dispută la Sighișoara, 
terer.ul sibienilor fiind suspendat.

în încheiere, o prevedere regula- 
meniară : în caz de rezultat egal și 
după consumarea prelungirilor, echi
pa care joacă în deplasare se va ca
lifica pentru etapa viitoare — opti
mile de finală.

Electrica Fieni — Electrica Constanța 
S. N. Oltenița — Textila Sf. Gheorghe 
Tehnometal București — I.M.U. Medgidia 
Chimia Făgăraș — Marina Mangalia 
Metrom Brașov — Flacăra roșie București

Etapa a XXI-a» 22 mai

I.M U. Medgidia — Metrom Brașov 
Electrica Fieni — Tehnometal București 
Textila Sf. Gheorghe — Portul Constanța 
Electrica Constanța — Rulmentul Brașov 
Dunărea Giurgiu — Marina Mangalia 
Flacăra roșie Buc. — S. N. Oltenița 
Tractorul Brașov — Chimia Făgăraș

Etapa a XXH-a, 29 mai

Marina Mangalia — Tractorul Brașov 
Portul Constanța — Flacăra roșie Bucu

rești
Rulmentul Brașov — S. N. Oltenița 
Tehnometal București — Dunărea Giur

giu
Chimia Făgăraș — Textila Sf. Gheorghe 
Metrom Brașov — Electrica Fieni
I.M.U. Medgidia — Electrica Constanța

Etapa a XXin-a, 5 iunie
Electrica Constanța — Tehnometal Bucu

rești
Tractorul Brașov — Textila Sf. Gheorghe 
Electrica Fieni — Marina Mangalia
S. N. Oltenița — Metrom Brașov 
Dunărea Giurgiu — I.M.U. Medgidia 
Flacăra roșie Buc. — Rulmentul Brașov 
Chimia Făgăraș — Portul Constanța

Etapa a XXIV-a, 12 iunie

S. N. Oltenița — I.M.U. Medgidia 
Portul Constanța — Electrica Fieni 
Rulmentul Brașov — Marina Mangalia 
Dunărea Giurgiu — Electrica Constanța 
Textila Sf. Gheorghe — Flacăra rofcie 

București
Tehnometal București — Chimia Făgăraș 
Tractorul Brașov — Metrom Brașov

Etapa a XXV-a, 19 iunie

Electrica Fieni — Rulmentul Brașov 
Electrica Constanța — Textila Sf. Gheor

ghe
Metrom Brașov — Dunărea Giurgiu 
Tehnometal București — Portul Constanța 
Marina Mangalia — S. N. Oltenița 
I.M.U. Medgidia — Tractorul Brașov 
Chimia Făgăraș — Flacăra roșie Bucu

rești

Etapa a XXVI-a, 26 iunie

Flacăra roșie Buc. — Marina Mangalia 
s. N. Oltenița — Electrica Fieni 
Tractorul Brașov — Electrica Constanța 
Textila Sf. Gheorghe — I.M.U. Medgidia 
Dunărea Giurgiu — Chimia Făgăraș 
Portul Constanța — Metrom Brașov 
Rulmentul Brașov — Tehnometal Bucu

rești

Tragerea următoare va avea loc vineri
18 martie orele 18,30 la Cluj.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport din 6 

martie 1966
PRONOSPORT B 10

Premiul exceptional: 1 variantă a
14.549 lei

Categoria a III-a : 3 variante a 1.578 
lei

Categoria a IV-a; 37 variante a 191 
lei

Report la premiul excepțional: 8.284 
lei

PRONOSPORT A 10
Categoria a II-a: 19 variante a 

2.060 lei
Categoria a III-a : 273 variante a 215 

lei
Report la categoria 1: 32.618 lei.
Premiul excepțional în valoare de

14.549 Iei a revenit participantului SI- 
MION N1COLAE din București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.
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Un campionat deosebit de important
| în ajunul sezonului 1966

®j|îirbe, pe cinci stadioane — două din București și 
Iții trei din țară — se dispută meciurile primei etape 

a campionatului republican de rugbi ediția 1966. 
întrecerea are menirea nu numai de a desemna cea mai 
bună echipă din țară, ci și de a contribui substanțial 
la ridicarea valorii jucătorilor noștri, pentru o cît mai 
bună reprezentare a rugbiului românesc în întrecerile 
internaționale.

Aproape că nu mai este necesar să subliniem deosebita 
importanță pe care o capătă pregătirea in cadrul echi
pelor de club, baza performanțelor de valoare. Rugbiștii 
și antrenorii echipelor noastre fruntașe trebuie să-și. des
fășoare antrenamentele după criterii științifice, . fără 
de care astăzi nu mai poate ii concepută obținerea re
zultatelor înalte. Metodele avansate cit ajutorul cărora 
se realizează pregătirea fizică de bază, 'însușirea și per-1 
fecționarea deprinderilor motrice de joc și, consecință 
firească, formarea unei concepții modeme de joc. - tre
buie să devină trăsăturile de bază ale procesului, de lu
struire-. a rugbiștilor. -

Desteur, în fiecare din ultimii ani, iubitorii sportului 
cu b.alț>nul oval au avut prilejul să urmărească evolu- 

1 ția, deseori punctată cu succese de prestigiu, a selecțio- 
5 natelor țării sau a echipelor de 'club în meciuri cu echipe 
î valoroase de peste hotare. Sezonul 1S66 este deosebit de 

bogat în. asemenea întîlniri, unele dintre ele oficiale, 
altele, amicale, toate însă angajînd serios prestigiul rug
biului românesc. Printre aceste confruntări se numără 
meciurile din „Cupa Națiunilor", cu Italia și Cehoslova
cia, dubla întâlnire (seniori și juniori) dintre selecționa
tele Bucureștiului și Pitinedlor, un turneu internațional 
școlar, la Constanța. Mai sînt prevăzute și alte turnee sau 
meciuri între echipe de club, atît în țară cît și peste ho
tare. Iar în toamnă, Capitala Va găzdui tradiționala con
fruntare dintre echipele naționale ale Franței și Ro
mâniei, adevărat examen de sfîrșit de sezon al rugbiș
tilor noștri

Toate aceste competiții. internaționale obligă la pregă
tirea unui număr mai mare de jucători apți de a fi se
lecționați în loturile reprezentative. Aceasta se impune 
cu atât mai mult, cu cît este vorba de un program bogat 
(la 1 și 2 mai, de pildă, vom avea de susținut trei întîl- 
niri cu selecționate franceze), căruia rugbiștii noștri pot 
și trebuie sări facă față cu cinste.

Răspunderea pentru buna comportare a sportivilor 
noștri în aceste întreceri le revine în mare măsuTă an
trenorilor de la echipele de club, în special cele de ca
tegoria A. Iar garanția bunei comportări pe tărîm inter
național nu o poate oferi decît un campionat puternic, în 
care echipele trebuie să aibă o comportare constant bună 
ca rezultat al antrenamentelor judicioase, de factură mo
dernă, precum și al unei intense munci educative. Sub
linierea rolului educativ al antrenamentelor are în ve
dere necesitatea eliminării totale a actelor de indisciplină.

O contribuție însemnată la succesul campionatului o 
pot aduce și arbitrii, care trebuie să asigure păstrarea 
nealterată a spiritului jocului, observând permanent apli
carea legii avantajului, deci încurajind jocul deschis, de 
atac și sancționînd orice acțiune antijoc, precum și cea 
mai mică tendință spre joc brutal sau indisciplină.

în acest fel vom putea asigura realizarea unui bilanț 
favorabil la sfîrșitul celei de a, 50-a întreceri pentru 
titlul de campioană a țării la rusbi.

prof. AL TEOFILOViCI 
antrenor federal

KUGBi SPERANȚELE PATINAJULUI ARTISTIC Răspundem cititorilor
N. PANȚÎRU — Piatra Neamț. 

Ne-ați scrip că ați fost nedreptățit la 
una din tragerile Loto. Scrisoarea dv 
am trimis-o spre rezolvare întreprin
derii Loto-Pronosport, care ne-a răs
puns următoarele :

„Participantul N. Panțîru a avut ug 
bilet necîsțigător la tragerea respec
tivă. Cu două numere s-a cîștigat nu
mai la extragerea de trei numere din 
90 de la faza a doua pentru premii 
suplimentare. N. Panțîru nu a indi
cat la această extragere, pe cele două 
variante, decît un sințJHr număr și a- 
nume 19. La celelalte faze ale tragerii 
condiția a fost de a se indica exact 
trei numere pe aceeași variantă".

P. BOBOȘ — corn. Dofteana, reg. Ba
cău. Direcția generală a difuzării pre
sei ne-a comunicat că sesizarea dv 
este justă. Cel .vinovat de faptul că 
n-ați. primit abonamentul la ziarul 
„Sportul popular" a fost sancționat. 
De asemenea, s-au luat măsuri să pri
miți, în compensație, un abonament! 
ne luna aprilie.

I. GHEȚăM — Tg. Mureș. Federația 
română de fotbal apreciază activita4 
tea secțiilor de fotbal care cresc juJ 
cători de valoare. Așa cum ouneti dvj 
problema ar însemna însă ca nici ura 
junior să nu poată promova în prif 
ma categorie a țării. In plus, trebuia 
să vă amintim că: F.R. Fotbal a aoro-J 
bat transferul, unui număr însemn a d 
de jucători pentru campionatul 19G4—| 
1965 și pentru Tg. Mures.

® UN GRUP DEȚINERI din Adjudl 
Ne-ați rugat să *vă ajutăm ca să puJ 
teți practică sporturile preferate ; șa-l 
hui și tenisul ide, masă. Consiliul ra-l 
ional UCFS. A,cl jncl ne-a scris că Ț 
luat măsuri în această direcție. Iubi-I 
lorii tenisului ele masă și ai șahului 
au acum la dispoziție sala de ședința 
a consiliului UCFS, unde, au fost aj 
duse o masă de tenis și cinci mesă 
de șah, cu piesele respective. Sala 
este la dispoziția amatorilor în fiel 
care zi (excepție făcînd ziua de lunii 
între orele 18—22.

• N. STAN — Tîrgoviște. Federații 
română de fotbal a studiat propune! 
rile dv și consideră că multe dintri 
ele sînt realizabile. In legătură cil 
propunerile privind meciurile pe cari 
echipele noastre trebuie să le susțină 
cu formații din alte țări, ni s-a cornul 
n.icat că sînt perfectate o serie dl 
jocuri foarte utile.

ne-a obiș- 
vreme, a- 
partenerele

Cristina 
lăsat — 

progres —

în nota cu cate 
nuit în ultima 
dică bine, iar 
ei (în special 
Formagiu) au 
fiind în vădit 
o impresie plăcută, 
cuvine să subliniem 
comportarea brașovencelor 
Marilena Ciubucă și Imola 
Sei var th a căror pregătire 
a fost influențată de ca
priciile viemii. I

CLASAMENTE,1 după 
figurile impuse: senioare— 
,1. Elena Moiș (Dinamo 
Buc.) . 337,2 2. Cris
tina .Form a giti (Dinamo 
Buc.) . ,307,7; 3. Marilena 

: Ciubucă (Șt, roșu. Brașov) 
238,3; 4. Imola Scivarțh, 
(Sț. roșu - Brașov) t 232 p; 
5., Au-rica Jon -(S.S.E. nr. 

Dragos Sandu s-a detașat, . 2) 230,6 p; sepiofi: ,M.
Com an ici (Dinamo Buc.) 
330,8 p; 2. M. Stoenescu 
(Dinamo Buc.) 279 p; ju
nioare, cat. I — 1. Bea
trice Huștiu (Dinamo Buc.) 
203,2; 2. Rodica Dîdă
(Constructorul Buc.) 189,6;
3. Constanța lanescu (Con
structorul Buc.) 178,8 p;
4. Adriana Turcii (Cons
tructorul Buc.) 160,4 p; 
juniori cat. I—? 1. D. San
du (Constr. Buc.) 166,8 
p; 2. E. Tăujan (Dinamo 
Buc.) 132,4 p; 3 D 
Czeisner (Voința Brașov) 
107,6 p; copii 8—10 ani, 
fete — 1. Carmen Stegă- 
rescu (Constr. Buc.) 92 p; 
2. Valentina Bucituneanu 
(S.S.E. nr. 2) 78,2 p; 3 
Doina Mitricică (S.S.E.

2) 77,7 p; băieți — 
(Constructorul 
2. 0. Tulpan 
81,3; 3. O.

Buc.) 76,8 p.

Concursul „speranțelor" 
Ia patinaj artistic, dotat 
cu trofeul „Cupa Scînteii 
pionierului", a fost inau
gurat joi după amiază, pe 
stadionul de iarnă din par
cul „23 August", cu 
exercițiile impuse rezer
vate juniorilor de catego
ria I. Fetele și băieții au 
avut de desenat fiecare 
cîte patru figuri. dintre 
care cea mai dificilă a 
fost „paragraful 3 înapoi". 
Arbitrii au urmărit exacti
tatea desenului, x simetria 
lui, acoperirea, .urmelor și 
alte elemente, .Cele mai 
mari note le-a- . primit 
Beatrice Huștiu, care s-a 
prezentat în progres față 
de finala campionatului .re
publican, iar- la băieți

Se
Și

din: nou, prin, siguranță în 
mișcări, întreeîndu-și 
tegoric adversarii 

Vineri dimineața au
trat în concurs seniorii. 
O surpriză plăcută: pentru 
prima oară se aflau în în- 

‘țreceFe cinci . patinatoare, 
:. trei .Bucurestence. și două 

din' provincie. Campioana 
Beatrice Huștiu (Dinamo București), ; țării. Elena Moiș, a evo- 

Foto : Șt Cigttoș - luat la exercițiile Impuse

meciuri uscare pentru
- Duminică va fi o etapă re- 
lattv mai calmă pentru frun
tașele categoriei A. Steaua 
primește vizita Științei Tg. Mu- 

. reș, Dinamo București joacă în 
declasare cu Aurul Brad, iar 
Academia militară și LC.F. (din 
seria a II-a) vor susține, pe: te
ren propriu, meciuri mai ușoa
re, cu Politehnica Cluj și, res
pectiv, VNIO Satu Mare.

Situația este identică și în 
întrecerea formațiilor feminine. 
Silința București va avea de 
înfruntat pe Voința București 
(care este departe de forma 
din anii trecuți), iar Olimpia 
(seria a II) pe Știinta Timișoa
ra, care — în nod normal — 
nu-i poate ridica probleme deo
sebite. Partida cea mai echili
brată ni se pare cea de la 
Brașov, unde Voința (locul III) 
în continuu progres, poate „în

ca

in-

tinde* serios echipa feroviare- j 
lor bucureștene. lată și progra- I 
mul celorlalte întîlniri ale eta- ■ 
pei : BRAȘOV : St. roșu—Știin- | 
ța Buc. (m. I); CONSTANȚA : | 
Farul — Știința Galați (m. I); ț 
CLUJ : Știința—Dinamo Ora- I 
dea (m. I); A.S.A.—S.S.E. Cra- |

nr.
1. L. Cozia 

iova (f. II); BUCUREȘTI : Pro-; Buc.) 99,1; 
greșul—A.S.A. Bacău (mii); I (Din. Buc.) 
I.C.F.—Știința Cluj (f. I); IAȘI: • Goga (Din.

— Știinta 
(m II);

— Voința 
(f II);

C.S.M.S.
Craiova 
C.SA4.S.
Oradea
ORADEA:' Crișul 
— Constructorul 
Buc. (f I); TG. MU
REȘ : Voința -— 
S.S.E. Satu Mare 
(f II); SALONTA: 
Spartac —• Știința 
Constanța (f II).

Săptămina viitoare pe ecrane

La procedeele spate și Sluture

Performanțele se pot număra pe degete...
Multi dintre iubitorii natațieî, expri- 

mîndu-și satisfacția față de cele 70,4 
sec ak Cristinei Balaban Ia 100 m 
spate (în momentul de față a 4-a per
formantă mondială a anului) și-au pus, 
totodată, întrebarea cum de a Teușît 
talentata sportivă dinamovistă un ase
menea salt valoric într-un timp atît de 
scurt. Explicația a venit însă prompt: 
în ultimul concurs din Capitală, Cris
tina a „smuls44 recordului personal la 
100 m liber mai bine de. două secundei 
fată, deci, că îmbunătățirea simțitoare a 
vitezei și a întoarcerilor stă la baza 
obținerii unor rezultat superioare și in 
probele procedeului spate.

Plecînd de la această premisă vom 
putea înțelege și mai bine de ce ma
joritatea specialiștilor acestui procedeu 
tehnic continuă să ebată 
pasul pe loc“. Exceptînd 
pe cei doi reprezentanți ai 
Reșiței, Anca Andrei 
(1:15,1) și Zeno Giurasa 
(1:05,1 și 2:24,8), și pe 
bucureșteanul Andrei Ma
rin, al căror progres este 
evident, ceilalți „spatiști" 
nu au reușit încă în acest 
sezon să repete performan
țele din anul trecut. Tibe- 
riu Șerban, Mihai Potocea- 
nu, Gh. Trohani, Gavril 
Moraru, Anca Mitrofan, 
Ruxandra Spandonide (des
pre care nu s-ar putea

care folosesc procedeul fluture. Sin
gurul dintre seniori care ar putea 
ataca recordurile lui Alex, Popescu 
este tot... VI» Moraru, Luni, cam
pionul țării a fost chiar la un pas de 
a-și realiza obiectivul propus la vsută“: 
a realizat timpul de 19 sec. pe prima 
lungime dar, dozîndu-și greșit efortu
rile a terminat cu 23 sec. (ultimii 33 
m). Cît privește pe ceilalți adversari ai 
săi, C. Georgescu, H. Schier, VI. Belea, 
E. Voicu, care se mențin la timpuri în
tre 66 și 68 sec., problema îmbunătățirii 
vitezei și mai ales a forței se poate 
pune la fel de acut. Ne referim în spe
cial la C. Georgescu, un element cu su
ficiente posibilități, care nu va putea 
ajunge un înotător de valoare pînă cînd 
nu va înțelege că trebuie să-și dubleze

spune că nu au avut con
diții bune de pregătire) se 
mențin la nivelul unor re
zultate medii, care nu ne 
lasă să întrezărim prea 
mult.

ReșițeanulSituația nu este mai 
îmbucurătoare printre cei

Zeao Giu/asa este actualmente cei 
mai bun „spatist" al tării

eforturile la antrenament, că trebuie să 
muncească cu mai multă pasiune pen
tru desăvârșirea măiestriei sale. Un 
caz asemănător îl prezintă și cam
pioana țării la acest procedeu tehnic, 
care nu a reușit încă să coboare sub 
mediocrul timp de 1:17,0. Simpla par
ticipare la antrenament —- chiar dacă 
aceasta este zilnică — nu este suficientă 
pentru Nicoleta Bărbulescu. Mulțumită, 
piobabil, cu ce a realizat pînă acum, ea 
nu s-a mai antrenat cu aceeași ambi
ție din anii trecuți, ajungînd în situația 
de a fi întrecută categoric, în momen
tul de față, de tînăra Agneta Sterner, 
Aceasta din urmă a ajuns deocamdată 
la 1:15,4 și 2:50,4 și împreună cu Do
rina Mezinca (1:18,4, la 15 ani) și 
Georgeta Cerbeanu (1:20,6 la 14 ani) 
ne oferă singurele satisfacții. In rest... 
(a. v.).

întrecerile concursului 
de primăvară la Cluj
Recent s-au desfășurat la Cluj primele 

întreceri din cadrul concursului republi
can de primăvară. Iată cîteva din re
zultatele înregistrate: E. Hegedus (15 
ani) 61,2 la 100 m liber și 4:56,4 Ia 
400 m liber; C. Piskoty 60,5 la 100 m 
liber; G. Moraru 2:30,0 la 200 m spate 
și 4:53,5 la 400 m liber; I. Szilagy 
1:18,9 la 100 m bras: Z. Oprițescu 
32,4 la 50 m liber și 38.3 Ia 50 m flu
ture. (P. Nagy - coresp.).

După romanul Iui Liviu Rebreanu
Scenariul: Peîre Sălcudeanu Regia : Mircea Mureșan

Cu: Ilarion Ciobanu, Nicolae Secăreanu, Adriana Nicolescu, Matei 
Alexandru, Emil Boita, Ion Besoiu, Constantin Codrescu, Felicia Cliiriță, 
Gheorghe Trestian, Vai Săndulescu, George Aurelian, Colea Răutu, Ște

fan Mihăilescu-Brăila, Sandu Sticiaru.
Imaginea : Nicu Stan Muzica : Țiberiu Olah

Decoruri : arh. Marcel Eogos Sunetul : ing. Anușavan Salaijianian 

ÎN COMPLETARE SCURT-METRAJUL
ȚARA HAȚEGULUI

O producție a Studioului AI. Sahia
Scenariul : Petre Tiran Regia si imaginea : C. Tonescu-Toncitj
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POȘTA MAGAZIN
RELU MOSOR, COMUNA 

CAPUS. — Prima emisiune 
sportivă la televiziunea 
noastră a avut loc în anul 
1957. începutul nu s-a fă
cut însă cu fotbalul, ci cu 
boxul, transmițîndu-se în- 
tîlnirca dintre piigiliștii de 
la Steaua și cei de ia Va- 
sas Budapesta.

oportun vom cunoaște re
gulamentul noii 
oare va ii dotat 
tul mondial de

„cupe” cu 
campiona- 
fotbal.

ALEXANDRU 
ZIMNICEA. — 

spuneți :

con
fund 

în-

= Ne-am obișnuit să
= siderăm Anglia ca 
= patria fotbalului.
= tr-adevăr, actuala denu- 
= mire a acestui sport (foot- 
i bal! în englezește în- 
H seamnă minge de picior) 
= a apărut pentru prima 
= oară în Anglia, în textul 
Ș unui decret datînd din 
= anul 1349. Eduard al 
£ III-lea, care domnea în 
E acei ani, i-a pronunțat 
E împotriva acestui „joc de 
= noroc dezordonat* 
= glăsuiește decretul) 
= distrăgea tineretul 
E practica tirului cu
= lela și prin aceasta, chi- 
E purile, submina... puterea 
E militară a Angliei...
| Descoperiri recente a- 
E rată însă că fotbalul este 
E mult mai... bătrîn decît 
= se credea pînă acum. în 
E acest sens pledează des- 
E coperirile arheologilor so- 
= vietici făcute în cadrul 
E săpăturilor de la' Olvia, 
= veche colonie greacă pc 
E malul Mării Negre, în

(cum
care 

de la 
arba-

apropierea actualului sat 
Partino (raionul Dnepro- 
vod.sk). Ei au scos la 
iveală un frumos vas de 
ceramică pe suprafața că
ruia se distinge clar de
senul a doi jucători 
își dispută o minge 
zată pe sol. Vasul 
tează din secolul IV 
intea erei noastre și 
a fi prima mărturie 
xistcnței unui joc 
nător fotbalului, 
mărturii ne arată 
China se practica 
care, ar putea fi 
derat un , strămoș" 
balului.

Se cunoaște, de 
nea că grecii din antichi
tate practicau un joc ciu
dat denumit harpanon. 
Două echipe se postau pe 
teren în fața unor 
linii paralele, punînd 
la mijloc o minge. Ju
cătorii se străduiau prin 
toate mijloacele (deci lo
vind și cu piciorul) să îm
pingă mingea după linia 
din spatele echipei ad
verse.

care 
așe- 
da- 

îna- 
pare 
a e- 

asemă- 
Alte 

că în 
un joc 
consi- 

al fot-

aseme-

Un testament
original

= Unul din membrii co- 
E mitetului de conducere a 
E clubului Birmingham Ci- 
E ty, decedat de curînd, 
E a lăsat prin testament 
3 cîte 1 000 de lire ster- 
E line fiecăruia dintre ju- 
= cători, cu condiția ca 
E echipa să cîștige în a- 
F celași an, atît compiona- 
t fotbal al Angliei
L cH_și Cu^a.
P Jucătorii de la Bir- 
I mingham City au luat 
| cunoștință fără^ JTOa 
I mult eiiPaziăsih de pre- 
I y«u^file testamentului, 
E dat fiind faptul că, în 
I momentul de față, echi- 
E pa ocupă locul 12 în 
E liga... a Il-a !

la greci, jocul a- 
a trecut la romani, 
l-au denumit har’ 

El era considerat ca 
de că- 
și, de 
special 
Legiu- 
dus cu 

țările imperiului, 
insula Brita

in

De 
ccsta 
care 
past, 
un mijloc eficient
lire a corpului 
aceea, se juca în 
de către militari, 
niie romane l-au 
ei în 
deci și în i 
nică. Astfel. în vechiul 
oraș englez Derby se or
ganizau încă in sec. III 
jocuri sportive printre 
care figura și harpastul. 
acest strămoș al fotbalu
lui. Asemenea competiții 
au avut loc pe teritoriul 
englez timp de aproape 
o mie de ani, pină Ia 
apariția susamintitului de
cret al regelui Eduard.

Inutil a spune că orice 
opreliști s-au dovedit ine
ficace in fata popularită
ții mereu crescînde a jo
cului mingii cu piciorul. 
„Microbul” s-a întins cu 
repeziciune, irezistibil...

RADU VOIA

Sport acum 2 000 de ani

spiri-

femeile 
educa-

scotea în e-

mulți mese- 
viață seden-

Idealul grecului antic 
a fost „Kalokagathia" — 
frumusețea trupească u- 
nită cu virtutea 
tuală.

In Sparta, și 
aveau acces la
ția fizică, lucru pe care 
Xenofon îl 
vidență :

„Cei mai 
riași duc o
tară, iar ceilalți grecî 
învață pe fete să lucreze 
lină, fără să facă nicj 
o mișcare. Cuin să te 
aștepți ca ele să dea 
naștere unui copil vîn- 
jos, cînd sînt crescute 
astfel ?... Licurg... hotărî 
ca și fetele să facă e-

Culese la Zagreb
: • Așa cum în orașele
; cure organizează J.O. cercu- 
; rile olimpice își pun am- 
: prenta pe fața orașului, la 
: fel aici, lu Zagreb, insig- 
: na campionatului mondial 
: (o lamă 
■ puc) și 
- 66“ sînt 
: tindeni.
: luare! Din orice 
: Zagrebului, drumul 
ț la patinoar este marcat, din 
[ 20 în 20 m pe asfaltul
t străzilor, cu „Hocker 66*

scris cu var. In Piața Re- 
t publici! — piața centrală 
E a orașului ca și în alte 
E puncte importante, panouri 
F uriașe. colorate, cu faze 
E de hochei, înfrumusețează 
E aspectul străzilor, pe care 
L- sînt arborate drapelele ce- 
F lor opt țări participante. 
t Pe alte panouri sînt ex- 
E puse fotografii din toate 
F meciurile zilei trecute. Iar 
t în aceeași Piață (Trg Re- 
[ publike), în mijlocul unui 
F mare scuar, pe crose de 
F hochei înalte de zece me- 
[ tri, sînt arborate steagu- 
[ rilor țărilor participante la 
F „mondiale*. 
F # 0 frumoasă cupă
r de cristal — „Cupa fair- 
| playM •— va răsplăti e- 
I Thtpă cu comportarea cea t
F mai sportivă, cu cel mai John ~3.eți^ și recor^
E mic număr de eliminări, dul minutelor de penali- 
F După cinci etape fe primul zare 16.

de crosă și 
formula 
prezen te 

Pînă și

un 
„Hockey 

pretu- 
pe tro- 
narte a 

pînă

loc
30 
Elveția (32) 
nla (37).
următoare :
ustria, Ungaria, R F. 
Germană și Anglia. De no
tat că fără cele 11 minute 
de eliminare primite 
Florescu în partida
R.F. Germană, România ar 
fi condus în acest clasa
ment. De altfel, hocheiștii 
noștri au o comportare dis
ciplinară bună, lucru sub
liniat de arbitrii suedezi 
Vi iking și Dahlberg, care 
au condus trei jocuri ale 
echipei noastre

In afara fraților Sza- 
din echipa noastră, 
joacă în grupa B alte 
cupluri de frați : la

se află Iugoslavia cu 
de minute, urmată de

Pe 
Norvegia, 

Ungaria,

Româ- 
locurile 

A-

de
cu

bo, 
mai 
trei 
iugoslavi Jan și Rataj Ivo, 
la englezi Leslie și Laurie 
Lovell, la unguri Viktor 
și Bela Zsitva. Echipa El
veției prezintă chiar un... 
„trio“ Lucthi (Peter, Heinz 
și Ueli)

♦ Jucătorul cel mai 
vlrstnic din grupa B este 
canadianul - austriac Saint 
John (38 ani). Cej mai 
tineri; românul Ștefan și 

s- maghiarul Balint, carț 
n-au împlinit înQâ 18 ani.

Cu gîndurile
înălțimispre

înotătorul timișo- 
Vasile Costa l-ați 
de cele mai dese

Pe
rean 
văzut 
ari in apă, luptind cu
lungimile de bazin, cu 
adversarii, cu_ cronome- 
trele.

stitutul politehnic (unde 
este student in anul I). 
antrenamente și con
cursuri de înot, Costa 
găsește timp pentru a da 
curs și unei alte pasiuni, 
aceea de constructor de

IOSIF SUTH, CLUJ. — 
1) Ce se înțelege prin ex
presia „lovitură de teatru", 
care apare uneori în cro
nicile sportive ? in limbaj, 
teatral aceasta însemnează 
scena cea mai „tare” din 
spectacol cu totul neaștep
tată de public. Prin ana
logie, în fotbal de pildă 
poate fi considerat o „lo
vitură de teatru- golul 
victoriei înscris în ultimele 
secund® de joc, un auto
gol care decide soarta me
ciului etc. — 2) „Trebuie 
iă se execute un penalti, 
de care depinde titlul de 
campioană. Nici un jucă
tor nu vrea să-și asume 
răspunderea și să execute 
lovitura de la 11 metri. 
Ce face arbitrul ? Cit timp 
așteaptă Aveți imagina
ție, nu glumă ! Cînd toate 
echipele visează un „11 
metri” ca pe o mană ce
rească, dv. ridicați cazul 
unei echipe care ar... re
fuza să execute această 
lovitură ! Admițînd că s-ar 
întimpla o astfel de minu
ne — deși, cum a spus 
Grigore Alexandrescu, „mi
nuni în vremea noastră nu 
prea văd a se mai face" — 
arbitrul va da un avertis
ment prin căpitanul de e- 
chipă, iar după trei minute, 
în cazul cînd penalti-ul nu 
a fost executat între timp, 
va fluiera sfîrșitul meciu
lui. Va fi rîndul comisiei 
de disciplină să-și spună 
apoi cuvîntul.

PREDA;
In „P. S.M 

dv. spuneți : „Poezia de 
față va apare în numărul 
de sîmbătă al ziarului*. 
Asta, nu. Altele, cu 
cere !

plă-

DU- 
este 

record

MAECU PETCOV, 
DEȘTH VECHI. — Care 
cel mai valoros 
mondial de atletism, potrt- ----
vlt tabelei internaționale de = 
punctaj 7 Recordul de la 
„greutate" — 21,51 m — de
ținut de Randi Matson. Ta
bela internațională de punc-

xerciții gimnastice ca și 
băieții și apoi institui și 
pentru femei, ca și pen
tru bărbați, întreceri de 
alergare și de luptă. Așa 
credea Licurg că, ambii 
părinți fiind robuști, se 
vor naște din ei copii 
mai puternici și mai să
nătoși".

ION POSTAȘU
Desene : N. CLAUDIU

VASILIU, DELENI. — 
«Cupa orașelor tîr- 

o țară poate pârtiei-

V. 
1) In 
guri” 
pa cu una sau mai multe
echipe. ■— 2) Care a fost 
cea mai bună comportare 
a echipei României la cam
pionatele mondiale de ho
chei pe gheață ? Fără în
doială, cea din „anul aces
ta ! Dacă ne păsuiți puțin 
cu răspunsul, poate că vă 
vom putea răspunde : cea 
din 1967 1

N. DUMBRAVĂ

puncte. 
Ludwik 
cu 1 123 
lina 
1117

TEODOR LUPA, COMU
NA FUNDULEA. — Ne în
trebați cum va fi cazul cu 
noua „cupă" ce va fi pusă 
In joc, în cazul că Brazi- 

Uruguay sau Italia,

?• SÎ

4• _ J

acordă 1 142 
Urmează discul 
Danek 65,22 m 
de puncte și pră 

(Fred Hansen 5,28) cu 
puncte.

De aceea, poate, o să 
va pară neobișnuită ipo
staza în care îl prezintă 
fotografia noastră. Și to
tuși...

între cursurile la In-

VARIETATI„ J

CÂLĂRIE LA... 
BACALAUREAT

practică acest 
mod organizat 
puțin... organi- 
de ordinul ze-

Unul din sporturile cu 
mare „priză" în Franța 
este călăria. Numărul ce
lor care 
sport în 
sau mai 
zat, este
oilor de mii.

Poate fi înțeleasă ast
fel declarația pe care a 
făcut-o presei M. Gen- 
dry, director în Minis
terul Agriculturii.

— „Sînt convins că nu 
e departe ziua cînd spor
tul echitației va figura 
printre probele fizice de 
bacalaureat".

care le asigură o mare 
rezistență.

Comanda pentru efec
tuarea acestor plase a 
primit-o o firmă din 
Bridfort, condusă de E. 
Brodie, care cu... 70 de 
ani în urmă a avut ideea 
introducerii plaselor la 
porțile de fotbal.

O idee care, după cum 
se vede, îi rentează și 
astăzi, după 7 decenii...

machete. Specialitatea sa 
— aviația. In colecția 
sportivului figurează ne
numărate tipuri de avi
oane, executate cu o 
mare precizie și măie
strie, strict Ia scară !

Anul acesta Costa și-a 
propus drept obiectiv un 
loc în iinala campiona
tului european de nata- 
fie de la Utrecht.

$1 gîndurile studentu- 
lui-inotător, pasionat de 
aviație, se îndreaptă 
spre... înălțimi

Foto : T. Roibu

care au cîte două succese 
la activ (nu contează dacă 
sînt consecutive sau alter
native)^ vor intra la Lon
dra în posesia definitivă a 
„Cupei Jules Rimet" ? Cine 
poate să știe ? La timpul

AUREL BĂRBULESCU. 
OLTENIȚA — La început, 
poarta de fotbal avea înăl
țimea de... 7,32 de metri ! 
In 1871 s-a ajuns la con
cluzia câ înălțimea este 
prea mare și s-a decis ca 
ea să fie „numai" de... 5,50 
metri. Mă întreb dacă îna
intașii trăgeau și atunci 
peste bară 7 N-ar fi ex
clus ! In 1875 bara trans
versală a fost coborltă la 
2,44 m, înălțime care este 
în vigoare și astăzi

OVIDIU TAMÂSESCU, 
BUCUREȘTI. — Elena Leuș- 
tean a abandonat activita
tea eompetițională.

FĂRĂ PRECEDENT

martie urmează 
loc la Cardiff

„CALMUL ENGLEZESC" PROLOG

La 26 
să aibă 
meciul de rugbi dintre 
Franța și Țara Galilor, 
în cadrul „Turneului ce
lor 5 națiuni". Cu toate 
că această partidă are un 
caracter decisiv, france
zii și-au exprimat dorin
ța de a-1 avea ca arbitru 
pe... galezul Gwyonne 
Walters !

Incîntat de această a- 
legere. arbitrul Walters 
s-a arătat dispus să con- - 
ducă jocul. Numai să nu-1 :

In meciul Fulham-Li- 
verpool, cînd mai erau 
3 minute de joc și Ful
ham conducea cu 2—0, 
fotbalistul St. John de la 
Liverpool a lovit intenți
onat un adversar. Arbi
trul l-a eliminat din joc. 
Surpriză, însă : St. John 
a refuzat să părăsească 
terenul, deși i-a cerut a- 
cest lucru și căpitanul 
echipei Liverpool.

Pînă la urmă — caz 
unic în istoria fotbalu
lui — el a trebuit să fie 
scos din joc de... poliție.

După cum se vede, fa
imosul „calm englezesc" 
încetează să acționeze 
cînd este vorba de fot
bal...

Re-ncepe, frați, campionatul ■ 
Sînt pregătirile în toi, 
Și bucuria și oftatul 
Se-ndreaptă iarăși către noi

O febră dulce ne cuprinde;
Cătăm răspunsuri la-ntrebări„ 
De.-acum pentru retur, merinde
Ne luăm speranțe și visări

Visăm „Rapidului* un „10* ;
Să nu se-nece în istov
Chiar și atuncea cînd va trece 
Pe linia... Ploiești—Brașov.

Visăm frumos cum că „Petrolul* 
Scăpa-va-n orice meci de trac, 
„Dinamo* că-și va umple golul 
Și-n apărare și-n atac.

,,Științelor" vrem epigraful
Să poarte-n miezu-i împlinirea.
Iar „Steaua" vreau să șteargă praful 
Ce-i cam pălește strălucirea

Visăm, visăm apoteoză
Pentru oricare club, sublim, - 
Chiar și „Progresului*, o doză 
De mari speranțe-i pregătim 1

Visăm în fotbal paradisul
Pe care~l știu doar cronicarii... 
Dar mă opresc aici cu scrisul
Căci m-au trezit din vis „Stegarii9*

Și totuși, dulcea-nflăcărare 
Ne cîntă-n piept la unison
E „Cupă* mîine ! Mic și mare 
Vom fi din nou pe stadion 1

recuze... galezii ! Dacă 
și ei sînt de acord, pen
tru prima oară în isto
ria acestui turneu un 
meci nu va fi condus de 
un arbitru neutru.

PLASE REZISTENTE

La turneul final al cam
pionatului mondial de 
fotbal plasele porților 
vor fi confecționate din- 
tr-un material special, 

IIIBIIIIIIHIIBIIIIIIlllllIBIili

ȘTIAȚI
CA

^..americanul Riessen, 
pe care Ilie Năstase l-a 
învins zilele trecute în ca
drul turneului de la Ca
iro, figurează pe locul 8 
în clasamentul jucătorilor 
de tenis din S.U.A, pe

anul 1965? Dublul. în care 
face pereche cu Graebner, 
este clasat pe locul 11

.recordul absolut de 
viteză pe pămînt este de 
966,571 km pe oră? Viteza 
aceasta 
16 noiembrie ’ 
Craig Breedlove, 
un automobil cu 
reacție.^

...săritorul în 
Mihai Simionescu 
recordurile republicane la

a fost atinsă Ia 
1965 de 

, pilotind 
motor cu

îungime 
deține

fonte cele trei categorii de 
vtrstă — juniori mici, ju
niori mari
care sînt 
tatei 6,83 
m (1962)

...Willy
pionul olimpic la decatlon, 
a suferit un accident 
automobil? Soția sa, 
cunoscută jucătoare 
handbal, care se afla

și seniori? Iată 
cele trei rezul- 
m (1959), 7,59 
și 7,74 (1964).

Holdorf, cam-

de
o 

de

ea în mașină, s-a acciden
tat grav.

...5 dintre jucătorii echi
pei engleze de fotbal 
Wrexham poartă numele 
de Griffțih? Nu este vorba 
totuși de un record tn 
materie, întrucît în sezonul 
1949—1950 la Aston Villa 
erau... 7 Smith: 5 jucători, 
un antrenor și secretarul 
clubului.



AZI LA PERNIK România-Iugoslavia 5—5,
Minior - Dinamo București (m), după un meci palpitant

in „CCE." la volei (Urmare din pag. 1)

SOFIA 11 (prin telefon de la cores
pondentul nostru)- Echipa masculină 
de volei Dinamo București susține sîm- 
bătă seara de la ora 18, la Pernik prima 
partidă din cadrul sferturilor de finală 
ale „C.C.E.“. în acest joc formația 
română va înlîlni echipa Minior, care 
anul trecut a fost finalistă a între
cerii. cedînd în ultima etapă în 
fața campioanei României. Rapid 
București, după trei jocuri. Anul a- 
cesta Minior Pernik a întinerit echipa, 
dar acest lucru nu a scăzut cu nimic 
potențialul ei valoric, deoarece la în
cheierea primei părți a campionatului 
țării formația se află pe primul loc în 
clasament.

în meciul cu Dinamo București, care

este așteptat la Pernik cu un deose
bit interes (toate biletele au fost vîn- 
dute încă de acum cîteva zile) Minior 
va alinia o garnitură din care nu vor 
lipsi B. Ghiuderov, G- Dimitrov, Kori- 
tarov și Tașkov — voleibaliști cunos- 
cuți pe arena internațională. Atît ei, 
cît și colegii lor mai tineri așteaptă 
cu încredere meciul, pregătiudu-se cu 
multă seriozitate. Dinamoviștii bucu- 
reșteni, hotărîți și ei într-o comportare 
bună- au sosit la Pernik. Antrenorul 
S. Mihăilescu nu a definitivat încă 
formația.

Partida va fi condusă - de arbitru! 
maghiar Bogyo PalL

TOMA HRISTOV

Alexandra Nicolau continuă să conducă 
în turneul de la Belgrad

BELGRAD 11 (prin telex). In runda 
a treia a turneului internațional fe
minin de șah de la Belgrad reprezen
tanta României, maestra internaționa
lă Alexandra Nicolau, a remizat cu

Eretova și 
loc în cla-

Campioa-

4

Turneul (ic tenis I
Ut la Cairo

finală la dublu mixtTiriac In
CA IU O, 

semifinalele 
din cadrul 
oale de tenis ale R.A.U., campionul 
român Ion Țiriac și jucătoarea 
Helga Niessen (R. F. Germană) au 
întrecut cu 6—2, 10—8 perechea
Șheref (R.A.U.), Lea Pericoli (Ita
lia).

La simplu, în sferturi de finală, 
Țiriac a fost învins de A. Melre- 
veli (L'.Il.S.Ș.) cu scorul de 6—3, 
7—5, 6—4. Metreveli s-a calificat 
în semifinale alături de Lund
quist (Suedia), Fletcher (Australia) 
și Graebner (S.U.A.). In semifinalele 
probei de simplu feminin, Niessen 
(R.F.G.) a dispus cu 6—2, 6—4 de 
Bașkeeva iar Prossen (S.U.A.) a în- 
trecul-o cu 6—3, 6—0 pe Sturm 
(R.F.G.)• lată rezultatele înregistrate 
in semifinalele probei de dublu băr
bați: Graebner, Riessen (S.U.A.) — 
Țiriac (România), Gulyas (Ungaria) 
6—4, 6—4 ; Fletcher (Australia),
EJ Shafei (R.A.U.) —Lundquist (Sue
dia), Ulrich (Danemarca) 3—6. 
6_2, 8—6.

11 (Agerpres). — In 
probei de dublu mixt 

campionatelor întemațio-

I 
I
i
I

Spartachiada de iarnă
a U.R.S.S.

11 (Agerpres). — 
4x10 km din ca- 
finale de schi ale 
iarnă a țJ.R.S.S, a 

de echipa Moscovei

.SVERDLOVSK 
Proba de ștafetă 
drul Întrecerilor 
Spartachiadei de 
£o=t cîșligată 
(Anatoli Akenttev, Viuceslav Vede
nia, Igor Voroucihiu șt Anatoli iVu- 
sedkin) cu timpul de 2 h 33:00. Pe 
locurile 
regiunii Novosibirsk cu 2h 34:27 
echipa 
35:35. Cursa .de 10 km femei a re- 
veni: campioanei mondiale Klavdia 
Boiarskih cu 40:31 urmată de Alev
tina Kolcina — 41:32,0, și Rita 
Aeikina — 41:37,0

următoare ș-șu .clasat echipa
4 

regiunii Kemerovsk cil 2h

șahista cehoslovacă Kveta 
continuă să ocupe primul 
sament cu 2Va puncte, 
na mondială Nona Gaprindașvili 
(U.R-S.S.) a cîștigat la Vreeken (O- 
landa), iar Katia Jovanovici (Iugosla
via) a remizat cu sora șa Rujița Jo
vanovici. Alte rezultate : Nedelkovici 
— Stadler 1—0, Bilek — Jocic 0—1. 
Partida dintre Lazarevici și Ljiliak 
s-a întrerupt,

au dictat două eliminări total nejus- 
tificate, una 
minute, cînd

Partida a 
de teatru" : 
Pfelc ciștigă 
mea noastră 
dere, deschizînd scorul. Echipa noas
tră reușește totuși să calmeze 
jocul și, treptat, își impune superio
ritatea tehnică și tactică. Chiar în 
min. 2 o combinație a fraților Szabo 
depășește apărarea iugoslavă și Sza
bo II șutează din viteză, trimițînd pu
cul în plasă: 1—1. Apoi, o splen
didă combinație a primei linii de 
atac îl pune în poziție favorabilă pe 
Calamar și acesta înscrie din apro
piere : 2—1 pentru România. După 
cîteva secunde Bașa marchează un 
gol perfect valabil, anulat însă de 
arbitru

In partea a doua a jacului, echipa 
noastră domină și mai categoric. în 
min. 23 Ștefanov inițiază un contra
atac, la capătul căruia ridica scorul 
la 3—1. Acțiunile hocheiștilor români 
sînt tot mai periculoase; în min. 31 
și în min. 32, Szabo I și Szabo II fi
nalizează succesiv două excelente 
combinații. Scorul este de 5—1 și 
echipa noastră slăbește ritmul, fapt 
de care profită jucătorii iugoslavi. 
Aceștia realizează două goluri prin 
Jan Bogo (min. 34) și Tischler (min. 
39). Aceste două puncte dau aripi 
formației gazdă, care în repriza a III-a 
atacă susținut. în min. 45 Tischler

dintre ele în ultimele 
scorul era de 5—5 ! 
debutat cu o „lovitură 
la primul angajament, 
pucul, pătrunde în trei- 
și șutează prin surprin-

înscrie direct dintr-un angajament, 
reducînd din handicap. La una din 
ocaziile noastre, pucul trece de 
linia porții, dar golul nu este acor
dat. în min. 49 fundașul Kristan șu
tează de la distanță și Dumitraș ne
atent nu poate para golul egalizator, 
în finalul meciului cei care domină 
sînt hocheiștii români, dar ratează.

Au jucat formațiile :
ROMANIA: Dumitraș (Sofian) — 

Czaka, Ionescu; Varga, Făgăraș — 
Szabo II, Calamar, Szabo I,- Pană, 
Florescu (Tarciu), Stefanov; Bașa, 
Ferenczi, Ștefan.

IUGOSLAVIA: Gale — Ravnik, 
Ivo Jan ,■ Radaj, Jug (Kristan) — 
Tischler, Pfelc, Franz Smolej ; Reno, 
Bogo Jan, Mlakar; Hyti, Beraus.

în grupa B, Austria a învins An
glia cu 2—1 (2—1, 0—0, 0—0). Mîine, 
în ultima etapă : România — Anglia, 
Norvegia — R.F.G., Elveția — Unga
ria și Iugoslavia — Austria.

în grupa A : S. U. A. — R. D. G. 
4—0 (2—0, 0—0, 2—0); Finlanda — 
Polonia 6—3 (1—0, 3—1, 2—2), Ceho
slovacia — Suedia 2—1 (0—1, 1—0, 
1—0), U.R.S.S. — Canada 3—0 (1—0, 
0—0, 2—0).

I 
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In lupta
pentru titlul suprem

ȘTIRI, REZULTATE
LENINGRAD. într-un concur: 

de atletism pe teren acoperi
desfășurat la Leningrad, cunos 
cutul sportiv Igor Ter Ovane 
sian a cîștigat proba de sări 
tură în lungime cu rezultatu 
de 7,90 m. Vera Popova s-s 
clasat pe primul loc la 60 n 
(în 7,5) și 100 m (în 11,7). Lî 
săritura în înălțime victoria < 
revenit Taisiei Cencik cu 1,70 n 
și respectiv lui Valeri Skvorțo' 
cu 2,10 m.

SAINT ETIENNE. Competiția in 
ternațjonală ciclistă Paris — 
Nisa a continuat cu desfășura 
rea etapei a 3-a pe ruta Ma 
con — Saint Etienne (166 km) 
Victoria a revenit alergătoru 
lui Rudi Altig (R.F. Germană 
în 4h 18:32,0 urinat în ordin 
Jacques Anquetil (Franța), Ar 
mani (Italia), Poulidor (Fran 
ța) șii Meldolesi (Italia). I 
clasamentul general conduc 
francezul Pingeon — 131139 
urmat de belgianul Merck ; 
francezul Gutty cu același tim 
— 3h 39:48,0.

I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Una din cele mai inte
resante partide ale între
cerilor din grupa A a cam
pionatului mondial de 
hochei pe gheată a fost 
furnizată de întîlnirea e- 
rhipelor Cehoslovaciei și 
Canadei, decisă în favoa
rea hacheiștilar cehoslovaci 
în ultimul minut al jocu
lui (2—1). Această foto 
grafie transmisă din Ljubl
jana prezintă o fază pe
riculoasă la poarta echipei 
cehoslovace, apărată de 
Vladimir Dzurila.

Telefoto: Tanjug-Agerpres
a®»

CLASAMENTUL GRUPEI B
1. R.F. Germană 6

600 31:10 12

2. ROMÂNIA 6 4 1 1 25:15 9
3. Norvegia 6 4 0 2 26:14 8
4. Iugoslavia 6 3 2 1 21:21 8
5. Austria 6 3 0 3 23:26 6
6. Ungaria 6 1 0 5 18:24 2
7. Elveția 6 1 0 5 18:25 2
8. Anglia 6 0 1 5 14:11 1

SOFIA. Turneul internațional fe 
minin de tenis de masă de 1 
Sofia a fost cîștigat de echip 
Cehoslovaciei, care a îrjvins c 
3—0 echipa R.S.S. Lituanier 
și cu același scor echipa Spa 
tak Pleven. Pe locul doi s- 
clasat echipa R.S.S. Lituanien 
învingătoare cu 3—0 în fața i 
chipei României. Proba indiv 
duală a revenit jucătoarei ci 
hoslovace Pauknerova urma! 
în clasament de Krupova (Ceh' 
slovacia)' " ~și Toma (România).

întîlnirea internațic 
patinaj viteză dint;

IRKUTSK, 
nală de 
echipele U.R.S.S. și Elveției, 
s-a desfășurat timp de două zi 
la Irkutsk, a luat sfîrșit cu vi 
toria sportivilor sovietici i 
scorul de 153,5—106,5 puncl

în grupele semifinale a 
Cupei campionilor europen 

la baschet (masculin) s-au di 
putat două noi 
fia în grupa 
Zname Sofia 
pioana Greciei 
rul de 94—69 (39—30). In gr 

„B“, Real Madrid jucînd 
teren propriu a întrecut echi 
italiană Simmenthal Mila 
cu 71—66, după ce la pau 
liașchetbaliștii italieni cond 
ceau cu 40—33.

partide. La S 
„A* Cerve: 

a învins cai 
A.E.K.hu st

icicînd mai mult ca acum, 
ma turneului 
tuiui mondial 

ticile specialiștilor n-au fost 
atît de minuțios pentru a face un cal
cul al hîrtiei sau un pronostic la marea 
competiție. în așteptarea confruntărilor 
directe din iulie, să oferim și cititorilor 
noștri cîteva amănunte desprinse din 
Studierea rezultatelor obținute de către 
cele 16 finaliste între anii 19^2 și I960.

Anglia, gazda G. M., a 
tat în această perioadă cel mai 
număr de întîlniri internaționale: 
altfel, echipa engleză a .obținut 
mai multe victorii dintre finaliste • 2/0.

Sînt demne de subliniat și bilanțurile 
pozitive ale echipelor Ungariei, Argen
tinei și Braziliei care au recoltat, in a- 
cest timp, cite 17, 16 și respeciiv 14 
vfctorii. Ungaria a și disputat, după 
Anglia, cele mai multe partide: 32.

Evoluția dublei campioane mondiale

i, în preaj- 
final al campiona- 
de fotbal, slatis- 

cercetate

la cucerirea definitivă a 
Rimei", Brazilia, a fost în 
sinuoasă. Turneul european 
demonslrat-o. Deși echipa 
la activ victorii asupra a

și aspirantă 
cupei „Jiîles 
acest interval 
d in 1963 a 
Braziliei are 
șase finaliste din acest an (Portugalia, 
Franța, R.F.G., Anglia, U.R.S.S. și Ar-

Echipa U.R.S.S., una dintre favoritele 
grupei a IV-a a turneului final, deține 
(împreună cu Anglia) recordul meciu
rilor nule în cei patru ani: 9. Cele mai 
slabe rezultate: echipa Elveției 11 în- 
fringeri din 20 de meciuri și singurul 
golaveraj negativ dintre echipele lina-

titlul suprem în sportul cu balonul 
tund.

PALMARESUL ECHIPELOR 
FINALISTE LA C.M.

perfec-
mare

35. De 
și kcele

finalistele campionatului mondial 
de fotbal între cele două ediții
WI.M.

gentina) ea a suferit și șașg înfringeri 
dintre care trei în fa;a Argentinei și una 
In fala Italiei.

Argentina are cel mai bun palmares 
in inlîlnirile disputate în această pe
rioadă, cu echipele finaliste ale actualei 
ediții : 10 victorii (Uruguay, Chile, 
Brazilia, Anglia, Portugalia) și 3 me
ciuri nule.

NOUTĂȚI PUGIL
CHIȘ1NAU 11 (Agerpres). In ca

drul tradițiprialelor întîlniri anuale 
ale sportivilor din pași și .;Chișinău, 
selecționata de box a orașului Cliiși- 
nău a întrecut echipa orașului Ițiși cu 
scorul de 1-3—7. ©intre -boxerii ieșeni, 
cel mai bine s.-a comportat Ion Ni 
.colau învingător la categoria mușcă- 
Celelalte două victorii ale .românilor

au fost 
mijlocie

VARȘOVIA 11 (Agerpres). Ța Var
șovia vor începe lucrările comitetului 
executiv internațional al Asociației 
internaționale de box amator 
(A.I.B.A.). Pe ordiiica de zi figurează 
o serje de noi măsuri pentru protec
ția sănătății boxerilor, propuneri în 
legătură cu modificarea unor regula-

obținute la categoriile senv- 
și mijlocie.

mente ale asociației și discuții pe mar
ginea pregătirii congresului care va 
avea loc în _____ _ 1_ 7_„.__

Federația de box a R.P. Polone va 
.propune cu această ocazie comitetului 
executiv al .... .
de ,box organizarea viitoarei ediții a 
campionatelor europene. In cazul că 
forul va fi de acord, .atunci campio
natele vor avea loc în orașul Katto- 
wice.

toamnă la Roma.

asociației internaționale

liste (22:39). Cel mai bun golaveraj 
l-a realizat echipa Italiei (46:15), vrînd 
parcă șă respingă criticije aduse „beto
nului4’ și să releve că linia de atac 
cea mai „productivă** este totuși a echi
pei care ' promovează cu atita consec
vență „il cattenaccio“...

Evident, nu se pot trage concluzii 
din aceste cîteva date statistice. Totuși, 
ele reprezintă prețioase indicii în e- 
valuarea șanselor pe care le au echipele 
fruntașe ale viitoarei

Iată palmaresul complet al echipe 
finaliste (din cele 4 grupe ale oj 
milor de finală ale C.M.) în perio: 
dintre cele două campionate mondi 
Ordinea echipelor respectă tragerea 
sorii în turneul final : ,

GRUPA I
35 :
19
22
20 :

GRUPA a II-a
2s : 
îl: 
2b

GRU£A a III-a
30
29
18
22

GRUPA a IV-a
15
27
21

8

Anglia
Uruguay 
Franța 
Mexic

Argentina
R. F. Germană 
Spania
Elveția

Brazilia 
Ungaria 
Portugalia 
Bulgaria

Chile 
U.R.S.S. 
Italia

întreceri pentru R.P.D. Coreeană

9
3
5
4

6
1 

io
2

16 
10

8
5

1
5
4
4

5
6
6 

li

14
17

9
13

5
9
5
2

1

5
5
3
0

6< 
3
2' 3

24 de țări la „mondialele" de voie:
PRAGA 11 (Agerpres). — La cam

pionatele mondiale de volei (mascu
lin), care yor avea loc la Praga între 
30 august și 11 septembrie, ' și-au 
confirmat participarea toate cele 24 
de țări înscrise : Argentina, Belgia, 
Brazilia, Bulgaria, R. P. Chineză,

R. P. D. Coreeană, Cehoslovacia, R 
Germană, Finlanda, Franța, Italia, 
goslayia, Izrael, Japonia, Mar 
Mexic, R. P. Mongolă, Ola.nda, Po 
nia, România, Turcia, S.U.A., Uni 
ria și U.R.S.S.
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