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Moscova: Ț.S.K.A. — Rapid București
Dir constituie totodată și un a- 
vatrtaj pentru reprezentanta noas
tră. Dinamo. cunoscîndu-și destul 
de bine adversarii, e mai ferită 
de surprize, poate pregăti mai les
ne un antidot tactic eficace pen
tru jocul lor. In plus, așa cum am 
constatat la antrenamentele po 
care le-am urmărit, dinamoviștii, 
pregătîndu-se cu maximum de se
riozitate, manifestă în genere o 
fermă corespunzătoare și o foarte 
bună dispoziție de joc.

De asemenea, lucru asiduu șl 
optimism în rîndurile jucătorilor 
de la Rapid București, care vor 
aborda dificultățile primei părți 
a semifinalei. înfruntînd-o pe 
campioana U.R.S.S., Ț.S.K.A.,
duminică la Moscova. Tn vederea

daai-

Inia

Stmbăiă Ia B-jcurcș.i 
ici la Mosc»▼a, don1 ed
asculise de volei din Ro®, 
Mriacnu) și Rapid). una din Ce- 
^kuKÎi (DakLt Kolia) și una 
in ILR-S-S. fT-S.K..d. 5/oscom^, 
rraî finaliste ale w Capei campte- 

nerp lupta pentru 
calificarea In finala competiției.

il«>r

Start bun in sezonul fotbalistic internațional

București—Budapesta 2-1 (1-1)

Prima dintre echipele noastre 
care ia ^startul* în semifinale 
este Diwo Bamre.Wi, întllnind 
sTsrbitl îa Capitali campioana 
Cehoslovaciei. Kdui. Parti
da va avea loc în sala Dinamo 
și va începe la ora 18. După 
toate probabilitățile din formația 
oaspeților no vor lipsi conoscuțîi 

Smidl. Sch enk, Koudelka, 
Smolka și Pesfcn. toii component! 
ai reprezentativei Cehoslovaciei. 
Dintre aceștia, primii trei au fă
cut parte din echipa țării lor în 
turneul olimpic de la Tokio, iar 
cinci (fără Paulas) din repre
zentativa Cehoslovaciei participan
tă la întrecerile desfășurate pen
tru Cupa Mondială în septembrie 
1965 in Polonia. Prezența acestor

• IfcKI, PE STADIONUL 
„23 AUGUST", AU E-

3/OLUAT - DE FAPT - 
Reprezentativele ce

lor doua tari
• JOC DINAMIC, 
SPECTACULOS, TN 

CARE ECHIPA ROMA- 
’ NA Sl-A DOMINAT 
' ADVERSARUL 

PTRCÂLAB SI C. DAh 
CEI MAI BUNI DE PE 

TEREN
• DRIDEA I A RATAI 

UN „11 METRI"

jucători reputat! în formația ce
hoslovacă dă desigur un spor de 
dificultate sarcinii echipei noastre.

meciului lor din capitala U.R.S.S., 
campionii noștri pleacă din Bucu
rești, cu avionul, mîine Ia prînz.

Pircâlab a șutat și mingea s-a oprit în plasă. Așa s-a marcat primul gol
al meciului de ieri. Foto : V.
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ACTUALITĂȚI
GIMNASTELE NOASTRE 

CONCUREAZĂ LA BUDAPESTA

In zilele de 9 și 10 aprilie 
va avea loc ia Budapesta un 
concurs internațional de gim
nastică la care participă trei 
sportive române : Viorica Tuțu- 
ianu, Constanța Marinescu și 
Nona Știucă. Gimnastele noas
tre, însoțite de antrenorul Ște
fan Tarco, pleacă astăzi la 
Budapesta.

DUMINICA, LA SUMEN : 
CROSUL BALCANIC

Tn vederea celei de a Kt-a 
ediții a Crosului Balcanic Fe
derația de atletism a alcătuit 
echipele reprezentative ale țâ
rii noastre. Iată-le : seniori ț
Barabaș, Vamoș, Mustață, Rus- 
nac, Lupu, Buiac ; senioare ț 
Viorica Gabor, Elisabeta Teo- 
dorot, Florentina Stancu, Elisa
beta Bucur; juniori: Rtisu, 
Dima, Bîrzan, Ion Nicolae, Ce- 
fan Botez ; junioare : Elisabeta 
Baciu, Niculina Birsan, Ana 
Pavel.

Prima mare întîlnire interua- 
îonală de fotbal a anului, eea 
lintre reprezentativele Bucu- 
eștiului și Budapestei (de fapt, 
eprezentativele naționale . ale 
'.omâniei și Ungariei), a atras 
j. tribunele stadionului ,23 
lucfust” aproape 50 000 de 
jectatori. Interes fireso, fi
ind seamă de faptul că fot- 
aliștii noștri primeau replica 
neia dintre cele mai puter- 
ice reprezentative din Euro- 
a, participantă la turneul fi- 
al al C.M. de la Londra. Sa- 
sfactia publicului, care a a- 
istat la o victorie deplin im
itată, 2—1 (1—1), a echipei 
o^tfe a fost dublată de 
eeea de a fi fost martor la 
m meci antrenant, viu dis
cutat, cu faze spectaculoase, 
e bun nivel tehnie. Din capul 
icului, trebuie relevate meri- 
;le formației române, ea fiind 
ea care „a dat tonul' întregii 
artide, desfășurînd un joc 
usținut, în același ritm de Ia 
nceput pînă la sfîrșit, fiind 
— în ceea ce privește con- 
eptia de joc — mai aproape 
e fotbalul modern decît par- 
merii de întrecere.

PRIN CE I-AM DEPĂȘIT 
IERI PE FOTBALIȘTII

K- UNGURI ?
în primul rînd, printr-un 

lus de viteză, prin mai 
uită varietate în acțiu- 
ile ofensive. Fotbaliștii noș- 
'i au desfășurat un fotbal 
aerisit”, cu schimbări deru- 
unte ale direcției de atac, 
u insistat pentru fiecare ba- 
>n și — din această cauză — 
oarta adversă a fost aproape 
ermanent supusă unor asal- 
iri viguroase, din care aștep- 
am să cadă golurile, dintr-un 
nonient în altul. Incontesta- 
il că Szentmihaly și înlocui

ASEARĂ LÂ PAVILIONUL EXPOZIȚIEI 1CII8MI1I MATIONALE

Steaua București—Medveșciak Zagreb 14-13 (8-8)
Un public numeros a tinut să 

e prezent aseară la prima în- 
■ecere sportivă organizată la 
avilionu! Expoziției Econo- 
liei Naționale : meciul inter- 
ațional de handbal Steaua 
ucurești — Medveșciak Za- 
reb.
.După cum ne-am așteptat, 
Șspetii au jucat mai bine de- 
ît în ajun și au pus mare 
reț pe un rezultat favorabil, 
înă Ia urmă, Steaua a obți- 
ut vicloria la o diferență mi- 
imă, 14 13 (8-8), care reflectă 
spectul jocului și raportul 
e torte. Dar, bucureștenii —

torul său de după pauză, Ge'menmtau să se transforme in
iei, au avut mult mai mult 
,de furcă' decît portarul Io- 
neseu, eă apărătorii echipei 
oaspe au trecut prin „olipe 
grele” de mult mai multe ori 
decît cei ai formației noastre. 
De altfel, este elocvent ra
portul de cernere al partidei: 
15—5 pentru echipa română. 
Apărarea ungară n-a acordat 
această .ploaie de cornere' 
întîmplător, ea fiind obligată 
la această ultimă soluție de 
atacurile impetuoase, care a-

5 minute
ILIE O ANĂ. antrenor al echi

pei Bucureștiului: „Rezultatul ne 
bucură foarte mult. Dacă echipa 
noastră ar fi jucat mai calm, sco
rul putea lua proporții. Meciul 
cu selecționata Budapestei, de fapt 
reprezentativa Ungariei, dovedește 
încă o dată că dacă echipele noas
tre privesc toate întilnirile interna
ționale cu seriozitate, putem obține 
rezultate dintre cele mai frumoa
se chiar în fața unor adversari 
redutabili. Vreau să remarc faptul 
că întreaga noastră echipă s-a 
dăruit jocului; fiecare jucător a 
dorit victoria. Și, în final, au ob
ținut-o. Așteptăm revanșa cu multă 
încredere și cu dorința de a prac
tica un fotbal de calitate și la 
Budapesta. “

HEGYI GYULA, președintele 
Federației ungare de fotbal: „E- 
chipa României a jucat bine. în 
schimb, noi ne-am comportat mai 
slab și aceasta din cauza oboselii. 
Trebuie să apreciez jocul colectiv 
practicat de învingătorii noștri, ca 
și faptul că fotbaliștii români au 
luptat și au dorit victoria mai 
mult decit echipa noastră, a Un- 

care în acest meci nu s-au 
prezentat la nivelul așteptări
lor și al posibilităților jucăto
rilor săi — au trecut prin 
multe emoții pînă cind și-au 
văzut victoria asigurată.

Aportul unor jucători inter
naționali ca Nodea, Gruia și 
Oțelea nu a satisfăcut. Am 
reținut în schimb contribuția 
adusă de Iacob, Dineă, Rota
ru. Oaspeții au jucat cu multă 
ambiție, mai deciși în apărare 
și în acțiunile ofensive, avînd 
in Uremovici, Milkovici Ivi- 
cevici și în portarul Mervar 
oamenii de bază. Au fost multe

gol, ale jucătorilor noștri. Ieri, 
atacul nostru — în frunte cu 
Pircâlab — urmat în ordine 
de Badea, Sorin Avram și 
Dridea, a acționat cu încre
dere, pe alocuri chiar cu mare 
dezinvoltură, a combinat inte
ligent și — lucru asupra că
ruia insistăm în mod deosebit 
— A _ ȘUTAT MULT LA 
POARTĂ. Cu toate acestea nu 
putem însă trece cu vederea 
faptul că înaintașii noștri au 
irosit multe ocazii favorabile.

după meci
gări ei. Sper că în revanșa de la 
27 aprilie vom juca mai bine. 
Dintre jucătorii români mi-au plă
cut Badea și Pircâlab, dar in spe
cial Dan Coe*

ANTONIO SBARDELLA. arbi
trul merinîui: -Joc de bună cali
tate, interesant, disputat într-o 
atmosferă corectă. Felicitări pentru 
public.a

LA JOS BARDTI. selecționer li
nie al echipei Ungariei: -Echipa 
română a fost mai proaspătă și 
a jucat surprinzător de bine 
și din punct de vedere tehnic. 
Ținînd seama de toate astea, vic
toria ei este meritată. Rezultatul 
este important pentru noi, care 
ne pregătim în vederea turneului 
final al campionatului mondial. 
Spun că este important, pentru că 
el dovedește că în fața unei e- 
chipe pline de vigoare și de elan, 
cum a fost reprezentativa Bucu
reștiului, noi nu putem răspunde 
cu aceleași arme și, deci, putem 
pierde. Mă bucur că a fost o dis
pută sportivă yi corectă. Sint si-

(Continuare în pag. a 3-a)

perioade în care oaspeții s-au 
dovedit egali gazdelor.

Arbitrului P. Tîrcu i s-au 
aliniat următoarele formații:

STEAUA : Georgescu, Dincă- 
Iacob (6), Totan, Oțelea, Gruia 
(2), Nodea (1), Alboaica, Ro
tarii (3), Popescu (2), Martini.

MEDVEȘCIAK : Mervar—Se- 
lec (3), Bojici, Kljajici (I), 
Ivicevici, Blank (2), Milkovici 
(2), Kilșanin (1), Uremovici 
(4).

Echipa oaspe va juca mîine 
la Timișoara cu Politehnica.

P. GAJU 

care în mod normal trebuiau 
concretizate. Cu atît mai mult 
cu cît s-a ratat și o lovitură 
de la 11 metri. La mijlocul te
renului, Dumitru Popescu și 
debutantul Radu Nunweiller 
au muncit mult și chiar 
dacă pe alocuri au fost de
pășiți de înaintașii oaspeți, ei 
au un mare merit la realiza
rea acestei frumoase victorii : 
au susținut bine ofensiva, nu 
s-au sfiit să încerce și ei 
poarta. Fără îndoială că la 
comportarea bună de ansam
blu a echipei noastre a con
tribuit mult și încrederea pe 
care a inspirat-o jocul bun al | 
liniei de fundași, care a avut | 
din nou un adevărat .pion I 
de bază' în inimosul C. j 
Dan care prin voința lui i 
deosebită, ca și prin incontes- ’ 
labilele lui calități fizice, a •

CRISTIAN MANTU 
RADU URZICEANU

(Continuare ui paș. a 3-a)

Totan, in acțiune la semicerc, este jenat in aruncare de 
U cemovici.

Foto: B. Yasile

Pregătirile sportivilor noștri 
înaintea „europenelor*1 de tenis de masă
Ultima competiție de verifica

re a sportivilor noștri fruntași 
la tenis de masă — cu o săp- 
tămînă înaintea „europenelor” 
de Ia Londra — nu și-a atins 
decît parțial scopul. Spunem 
aceasta deoarece întrecerile des
fășurate luni și marți dimineața 
în sala Floreasca s-au disputat 
intr-un cadru strict familial. 
Vreo 20 de persoane, cu jucă
tori și antrenori la un loc ! 
Nici public, nici arbitrii, nici... 
etc. etc. In această situație, 
jucătorii și jucătoarele nu au 
concurat în condițiile unui con
curs adevărat. Este regreta
bil. Manifestind mai mult in
teres. federația de specialitate 
ar fi putut găsi două după-a- 
mieze libere într-o sală cores

punzătoare și — de ce nu — 
chiar Ia Floreasca. Campiona
tele europene au loc doar o dată 
Ia doi ani !

Trecînd peste acest intermezzo 
nedorit, menționăm că sportivii 
Giurgiucă, Eleonora Mihalca, 
Maria Alexandru, Reti, Cobîr- 
zan au acționat, în general, cu 
vigoare, nu însă și cu o concen
trare constantă. Giurgiucă, în 
nota obișnuită, adică bine, cil 
lovituri ofensive și puternice din 
ambele părți. EI greșește însă 
cînd se ambalează deseori în jo
cul de contre prelungite ; ar 
trebui să acționeze mai variat 
întercalînd în gama procedeelor 
tehnice și unele lovituri „tăiate”. 
Aceasta i-ar ridica procentul 
de eficacitate, ar duce si la o 
economie de efort.

Cînd ascultă de sfaturile pri
mite de Ia antrenori, cînd este 
bine „strunit", Reti se prezintă 
Ia un nivel satisfăcător, așa cum 
s-a întîmplat în partida cîști- 
gată ]a Giurgiucă. Este necesar 
ca Reti să caute să-și valorifice 
mai mult forhandul puternic din 
atac Un lucru interesant și. • . 
curios ! Contra adversarilor o- 
fensivi. Reti contraatacă mai si
gur, reușește să finalizeze rapid 
— prin decisive — se simte, par
că, mai în largul Iui. Dimpotri
vă, în fața apărătorilor, el se 
pripește. Or. tocmai în fata

C. COMARNISCHI
(Continuare în pag. a 4-a)

Noi purtători 
ai Insignei de polisportiv
BUZĂU. — Consiliile asocia

țiilor sportive din raionul Buzău 
acordă multă atenție trecerii pro
belor pentru obținerea Insignei 
de polisportiv. De pildă, consiliul 
asociației sportive Recolta Scut et
niei (președinte P. Șerban) a 
mobilizat cu luni în urmă 84 de 
tineri care acum au devenit pur
tători ai Insignei. Alte asociații 
ca Știința din Pogoane, Avîntul 
Sapoca și Știința Gheraseni au 
înmînat în ultimul timp un în
semnat număr de Insigne

CONSTANȚA. - De la 1 ia
nuarie și pînă la jumătatea lunii 
martie, 500 de tineri și tinere din 
asociațiile sportive constănfene au 
devenit purtători ai Insignei de 
polisportiv. Cei mai mulți sînt de 
la asociațiile sportive Energia. 
T.T.C., Școala profesională Nă
vodari și altele.



RUGB!

La Brașov — preocupări pentru amenajarea 
și înfrumusețarea terenurilor sportive

Pentru cuprinderea a cît mai multi 
tineri și tinere din Brașov în practi
carea organizată a sportului, C.S.O. 
și Sfatul popular orășenesc au pornit, 
pe baza unui plan, la amenajarea unor 
noi terenuri sportive simple în dife
rite cartiere și în același timp la re
facerea unora dintre terenurile exis
tente. Așa, de pildă, în cartierul 
Steagul roșu vor fi amenajate: un 
teren de fotbal, pe str. Venus ; cîte 
un teren de handbal, volei și bas
chet între blocurile nr.
cîte un teren 
în cartierul 
un teren de 
chet pe str. 
parte a orașului, la Școala generală 
nr. 10, vor fi pregătite terenuri de 
handbal, volei, baschet și gropi pen
tru aruncări și sărituri. în cartierul 
Tractorul, pe lîngă amenajarea unor 
terenuri simple de handbal, volei și 
baschet și a unor spații pentru a- 
runcări și sărituri, Ia Școala gene
rală nr. .1.3 va fi amenajat un teren 
de fotbal, între str. Independenței 
și linia C.F., care va fi pus la dis
poziția asociațiilor sportive din îm
prejurimi. N-a fost uitat nici car
tierul Bartolomeu. La două școli gene
rale — nr. 14 din str. Lungă și nr. 
11 din str. Lămîiței -— vor fi ame
najate terenuri de handbal, volei, 
gropi pentru sărituri și aruncări, 
precum și o pistă de alergări. Toate

12 și 14; 
de tenis, handbal și volei 
nou Steagul roșu III ; 
handbal și unul de bas- 
Jupiter. Tot în această

acestea vor fi realizate în cursul tri
mestrului II.

Cu interes deosebit continuă acțiu
nea de renovare și înfrumusețare a 
amenajărilor sportive existente. La 
sediul Clubului sportiv orășenesc, de 
exemplu, au fost refăcute cele 4 te
renuri de tenis, alături de care sînt 
gata două terenuri: unul de handbal 
și celălalt de volei. în același timp 
se continuă reamenajarea terenului 
de fotbal de la Automotoare C.F.R. 
și s-au început lucrările de reparare 
a terenurilor de fotbal, handbal și 
volei ale asociației C.F.R. situate în 
fața depoului de locomotive, pentru 
care a și fost cărată zgura necesară. 
Cu deosebit interes se lucrează la 
reamenajarea micului stadion al aso
ciației Hidromecanica. Se gazoneazăx 
terenul de fotbal, se lucrează la o 
pistă de 100 m și la sectoare pentru 
aruncări și sărituri, precum și la a- 
menajarea unor terenuri de handbal 
și volei.

Aceeași preocupare există și în lo
calitățile care aparțin de orașul Bra
șov. La Ghimbav, de exemplu, în cu- 
rînd vor fi gata lucrările pentru rea
menajarea bazei sportive care, pe 
lîngă terenul de fotbal, va avea o 

400 m și sec- 
șî sărituri. La 

pent’.-u punerea 
de fotbal.

pistă de alergări de 
to are pentru aruncări 
Stupini se lucrează 
Ia punct a terenului

C. GRUIA — coresp. reg.

ACTIVIȘTI SPORTIVI

GHEORGHE BELU

Printre 
dragoste 
fizice și 
brogea 
Gheorghe Belii, de la Direcția re
gională P.T.T.R. In tinerețe a jucat 
hochei pe gheață. Acum se ocupă cu 
pasiune de turism, fiind președintele 
comisiei regionale. Pentru munca 
neobosită pe care a depus-o în popu
larizarea, și dezvoltarea turismului de 
masă, Gheorghe Belu a primit insigna 
„Mcrite s.portive“.

Un scurt bilanț: în 1964 regiunea 
Dobrogea avea doar 8 sportivi legi
timați la turism — alpinism. In pre
zent sînt 210. Există, de asemenea, 
trei trasee de concurs marcate în pă
durea Basarabi, Topologu și Babadag. 
în regiune și în orașul Constanța ac
tivează echipe puternice ca Rapid 
Măcin, T&mis Constanța (băieți) și 
Cimentul Medgidia, Electrica Con-

cei care muncesc cu multă 
pentru dezvoltarea culturii 
sportului în regiunea Do- 

se numără și tehnicianul

stanța (fete}, care au primit din plin
sprijinul acestui inimos activist
sportiv.

CORNEL POPA — core-sp. reg.

„Cupa Palatului pionierilor
Tradiționalele întreceri șahiste or

ganizate la Palatul pionierilor din Ca
pitală au reunit, în zilele vacanței 
de primăvară, aproape 100 ds pio
nieri și școlari. Participant» au în
ceput concursul în grupe eliminatorii, 
din care s-au calificat pentru finale 
28 de băieți și 12 fete,

După partide "dirz disputate, în care 
micii competitori au dovedit talent și 
cunoștințe avansate, au fost stabiliți 
primii clasați : BĂIEȚI : 1. Feher
Paul (clasa a VlI-a, S'coala nr. 73) ;
2. Ciorapciu Radu (cl. a V-a, Șc. 19) ;
3. Păceanu Alexandru (el, a VIII-a, 
Liceul nr. 25) ; FETE : 1. Tănăsescu 
Carțnen (el. a IV-a, Lie. „V. Alecsan- 
dri“) ; 2. Radu Emilia (cl. a IlI-a, 
Șc. 86) ; 3. Băloianu Mariana (cl. a 
IV-a, Șc. 86).

La încheierea întrecerilor, cei mai 
buni dintre p?rticipqnți au primit di- 
frloiae și numeroase premii. |

Agenda campionatelor republicane

Dinamovistul Giugiuc, candidat cu șanse serioase la un loc în echipa României, înscrie spectaculos o încercare 
la centtu (fază din meciul Dinamo — Progresul, disputat în etapa a IV-a a

® în prima etapă a campionatului 
categoriei B s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Petrolul Pitești — 
Electroputere Craiova 6—0 (0—0) ;

Luptă pasionantă pentru primele locuri
în seriile feminine

In clasamentele celor patru serii, 
situația se menține aproape neschimba
tă. Doar în seria I feminină s-a pro
dus o modificare în ce privește dife
rența de puncte dintre prima clasată 

echipele următoare.
MASCULIN’,

Și
SERIA I

1. Dinamo Buc. 10 10 0 0 185:103 20
2. Steaua Buc. 10 8 0 2 182:114 16
3. Universitatea Buc. 10 6 1 3 128:125 13
4. Dinam© Bacău 10 5 0 5 103:108 10
5. știința Galați 10 4 1 5 147:142 9
6. Dinam© Brașov 10 3 3 4 147:142 9
7. Raf. Teleajen 10 3 2 5 141:152 8
8. Tractorul Brașov 10 3 1 6 143:174 7
9. Politehnica Tina. 10 1 2 7 130:160 4

10. Voința Sighiș. 10 2 0 8 92:182 4
SERIA a n-A

1. C.S.M. Roșită io 8 0 2 173:126 16
2. C.S.M.S. Iași 10 6 0 4 150:125 12
3. Cauciucul Oraș

Gh. Gheorghiu-Dej 9 6 0 3 131:107 12
4. Metalul Copșa Mică 10 5 1 4 166:122 11
5. Tehnometal Tim. 10 5 1 4 144:150 11
6. Știința Petr. 10 5 0 5 109:128 10
7. Voința Sibiu 10 4 0 6 112:148 8
8. Rapid Buc. 9 3 0 6 141:152 6
9. Știința Tg. Mureș 10 3 0 7 113:146 6

10. Timișul Lugoj 10 3 0 7 135:170 6
FEMININ, SERIA I

1. Universitatea Tim. 10 8 1 1 168: 55 n2. Mureșul Tg. Mureș 10 7 2 1 95: 49 163. Rapid Buc. 10 7 1 2 118: 78 15
4. Tractorul Brașov 10 5 3 2 90: 74 13
5. Universitatea Buc. 10 5 3 2 75: 63 136. Lie. nr. 4 Tim. 10 4 2 4 71: 88 10
7. Confecția Buc. 10 3 0 7 76:101 68. C.S.M. Sibiu 10 2 0 8 44: 80 4 19. Rulmentul Brașov 10 1 1 8 83:119 310. Voința Odorhei 10 1 1 8 67:120 3

SERIA
1. Voința Sighiș.
2. Știința Galați
3. Progresul Buc.
4. Universitatea Cluj
5. ~
6.
7.
8.
9.

Xfi.

a

Construct. Tim. 
Part, roșu Brașov 
S.S.E. Petroșeni 
S.S.E. Buzău 
Favorit Oradea 
Spartac C-ța

n-A
10 I
10
10 ■
8 {

io : 
io ■

9 :
9 :

io J
10 1

8
7
4
3
3
3
2
2
1

1
3
2
1
2
1
1
2
2
1

1
0
1
3
5
6
5
5
6
8

113: 63
83: 59
88: 72
88: 67
61: 57
93:106
57: 82
63: 69
71: IM
59: 9S

Progresul Brăila

Tractorul Brașov (m. I) 2-3
BRAȚ LA, 6 (priit telefon). — Meciul 

masculin de volei (categoria A, seria I), 
desfășurat între Progresul Brăila și 
Tractorul Brașov a luat sfîrșit, după o 
palpitantă întrecere, care a durat 130 
de minute, cu victoria oaspeților la 
scorul de 3—2 (—10, 13, 13, —9, 12). 
în setul ultim gazdele au condus cu 
11—5, Tractorul cîștigînd însă clar în 
final. S-au remarcat : Szocs, Dumitru, 
Bărbuță (Tractorul), respectiv Gherti- 
nișan, Păunoiu și Ruja. (I. BALTAG — 
coresp.).

Cimentul Medgidia — Constructorul 
Ploiești 0—0 ; Ideal Cernavoda — 
U.S.A.S. Năvodari 3—0 (3—0) ; An
cora Galați — Victoria Galați 6—3 
(3—0) ; Chimia Brăila — Metalul Bu
zău 6—3 (0—3) — toate din seria I ; 
Agronomia Cluj — Politehnica Cluj 
43—4) (12—0) ; Metalul Hunedoara — 
C.S.M. Sibiu 0—8 (0—5) ; Vulturii 
U. M. Timișoara — Politehnica Timi
șoara 16—5(10—5); Minerul Lupeni — 
Jiul Petrila 12—0 (9—0) ; C.S.M. Re
șița — Metalul Turnu Severin 3—0 
(neprezentare) -— toate din seria a
III- a ; Rapid — Arhitectura 16—6 ; 
Olimpia — S.N. Oltenița 40—8 ; Vul
can — Aeronautica 0—0 și Politehnica
— Construcții 6—3 — toate din grupa 
A a seriei a IV-a (București).

• Etapa a doua programează ur
mătoarele partide, care vor avea loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni : Metalul 
Buzău —- Constructorul Ploiești ;

U.S.A.S. Năvodari — Cimentul Med
gidia ; Electroputere Craiova — Ideal 
Cernavodă ; Ancora Galați — Petro
lul Pitești și Chimia Brăila — Victoria 
Galați în seria I ; Politehnica Timi
șoara — Agronomia Cluj ; Institutul 
de mine Petroșeni — Jiul Petrila ; 
Politehnica Cluj — C.S.M. Sibiu ; Me
talul Turnu Severin — Vulturii U.M. 
Timișoara ; Minerul Lupeni — C.S.M. 
Reșița și Metalul Hunedoara — C.I.L. 
Blaj în seria a II-a (Chimica Tîrnă- 
veni are etapă liberă) ; Rapid — 
Aeronautica ; S.N. Oltenița — Vulcan ; 
Construcții —
— Politehnica
IV- a. Tot Ia 
mini încep și
seriei a IV-a (București), care progra-

categoriei A) Foto : A. Neagu  ̂
mează, în prima etapă, meciurile: 
I.C.F. — Colorantul ; I.S.E. — Proiec
tantul și C.S.Ș. — I.P.G.G.

• în categoria A se dispută dumi
nică etapa a V-a, penultima înainte 
de întreruperea campionatului penK^ 
pregătirile în vederea meciului dih#e 
selecționatele Pirineilor și Bucureștiu- 
lui, care vor avea loc la 30 aprilie 
(Toulouse, echipe de seniori) și 2 mai 
(București, echipe de juniori). Pe data 
de 17 aprilie se va disputa etapa a 
VI-a, iar a Vil-a este fixată la 8 mal

Meciurile etapei a V-a sînt urmă
toarele : la București Progresul — 
C.S.M.S. Iași ; Gloria — Rulmentul 
Bîrlad (în cuplaj pe terenul Gloria, 
duminică, de la ora 10 în continuare) 
și Steaua — Știința Petroșeni (terejJ 
Steaua, de la ora 16) ; în țară : Farul 
—- Constructorul, Precizia — Dinamo 
și Universitatea — Grivița Roșie. Cu 
excepția ultimei partide, gazdele au 
prima șansă.

DIN
După meciul de volei Politehnica Cluj — 

Farul Constanța (3—1) eâpitanul formației 
constânțene, Gh. Ioneseu, nemulțumit de fe
lul cum a fost condusă partida, a rupt foaia 
de arbitraj, de față fiind și antrenorul său, 
AL Mușat. (St, Tămaș-coresp.)

Olimpia și Arhitectura 
în grupa A a seriei a 
sfîrșitu-1 acestei săptă- 
întrecerile grupei B a

De la LE.B.S.
V

Pentru cuplajul de fotbal ROMA
NIA — U.R.S.S. (juniori) și RAPID — 
DINAMO de duminică 10 aprilie de 
pe stadionul „23 August", biletele se 
găsesc de vînzare la casele din str. 
Ion Vidu, Pronosport calea Victoriei 
nr. 1, agenția C.C.A. bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, stadioanele Republi
cii, Dinamo, Giulești, patinoarul «23 
August" și la casa nou înființată In 
parcul halelor Obor.

JOI ÎN JOI
Elevii Liceului nr. 2 din Pitești așteaptă 

de mult timp terminarea unui teren de sport 
dar Secția drumuri și poduri a Sfatului 
popular regional tărăgănează lucrările. (Dupd 
o serisoare primită ăe la I. Piteșteanu).

de AL. CLENCIU

Mesei de tenis de la asociația sportivă 
Unirea I.R.I.C. Constanța 1 s-a dat o între
buințare ciudată. Este folosită ea tablă ia 
cursul de ridicare profesională a măcelari
lor. (Li viu Petre-coresp.)

— Tovarășe antrenor, eu asemenea elemente 
ar trebui să cam întorci foaia 1

— Ce să mai întorc, nu vezi că a făcut-o 
praf I

— La ce se referă poetul ci nd zice : ,Iar anii 
trec, copiii cresc și noi îmbătrinim ?“

— Probabil la... terenul nostru de sport!

— Și ca toată lumea să fie mulțumită, ia 
mi/locul mesei am așezat tile-ul... de porc!



DISCUȚII

ă dăm tehnicii
ce este al tehnicii!

La nivelul sportului de performanță, 
nn grad ridicat de pregătire fizică prea
labilă este o condiție „sine qua non“. 
Schiul nu face excepție de la regulă, ci 
dimpotrivă.

Pregătirea, pentru a ajunge în formă 
fizică, nu trebuie să fie însă obligatoriu 
aceeași pentru toate nivelurile de schiori, 
ci proporțională cu obiectivele sezonu
lui competițional, cu vîrsta, cu sexul, 
cu particularitățile morfofiziologice. A- 
junși aici, enunțarea ideii cere o preci
zare. Anume, că ne referim la forma fi
zică înțelegînd prin aceasta un nivel su
perior de dezvoltare a calităților fizice, 
acel nivel ridicat care să permită efec
tuarea în bune condiții a efortului cerut 
de sarcinile competiționale.

Fără a contesta importanța esențială 
a formei fizice în obținerea celor mai 
înalte rezultate, socotim că e cazul să 
clarificăm o idee care s-a răspîndit în 
ultimul timp. De altfel, ea poate deveni 

Periculoasă, întrucît creează posibilități 
crescute de accidentare și de plafonare a 
sportivului.

în ultimii ani, în cercurile concurențî- 
lor străini și, mai recent, și la noi s-a 
lansat ideea că, pentru a ajunge în virful 
piramidei, tehnica schiului ca element 
contributiv nu are mare importanță. 
R^rnia fizică (expresia curent folosită 

pregătirea fizică, deși, de fapt, prin 
aceasta trebuie înțeleasă acțiunea în 
sine și nu nivelul atins) și spiritul o- 
fensiv sînt totul. In consecință, schiorii 
și antrenorii s-au orientat în antrena
mentele pe uscat spre o pregătire fi
zică atletică și de dezvoltare musculară 
pentru cei deficitari, iar în pregătirea 
pe zăpadă spre o activitate cantitativă 
exprimată numai prin numărul de porți, 
numărul de kilometri sau prin diferența 
de nivel de parcurs.

Această orientare este parțial valabilă 
pentru schiorii formați, care au „în 
spate" ani de zile de competiții, de con- 

hfcmntări, dar mai ales ani de zile de 
„formare®, de inițiere și de acumulare 
a celor mai variate procedee 

[La acești sportivi, pentru care 
(concepută ca suma procedeelor 
utilizate în schi) nu mai are 
ci puțind alege cel mai nimerit 
tehnic pentru o anume situație, intr-ade
văr forma fizică maximă și spiritul de 
luptă ofensiv sînt căile care conduc 
spre performanță.

Dar pentru ceilalți? Pentru masa de 
schiori care nu cunosc toată gama mij
loacelor schiului și — deocamdată — 

Iaspiră la valoare, mai este 
Iscrțiunea de mai sus? Fără 
Lw.

Rolul profesorului și 
[constă în special în a-1 
[curent prin cunoștințele 
Ilor. Ei trebuie să constituie un sprijin. 
Iun sfătuitor și un demonstrant compe- 
Itent, pentru ca elevul să atingă maxi- 
Imuniul tehnic chiar în perioada în care 

forma fizică cea mai bună. Este 
neeonceput o performanță sportivă

tehnice. 
tehnica 
tehnice 
secrete, 
element

valabilă a- 
îndoială —

antrenoruluial
ajuta pe con- 
și experiența

înaltă, o constanță de valoare fără o 
desăvîrșire tehnică. Chiar cei mai buni 
,.atleți“ — în sensul generic al terme
nului — pe care i-a avut schiul mon
dial (Toni Sailer, Stein Erikssen etc.) 
și-au șlefuit tehnica pînă la virtuozitate. 
De aceea, tehnica trebuie să constituie 
un obiectiv permanent în pregătirea 
schiorilor paralel cu pregătirea pentru 
forma fizică, în toate perioadele de pre
gătire, înainte, între și după concursuri. 
Tehnica pune în valoare calitățile fizice 
care, altfel, s-ar irosi, spre desperarea 
și neînțelegerea sportivului.

Condițiile atmosferice, de zăpadă ®i 
organizatorice mai permit continuarea 
activității în condiții bune. Este deci 
momentul ca sportivii și antrenorii să 
se preocupe în special de tehnică. Tn 
colectiv sau individual, sarcina acestei 
etape din activitatea schiului trebuie să 
fie preocuparea pentru pregătirea teh
nică, în paralel cu cea fizică și pregăti
rea pentru concursuri. Revizuirea tutu
ror procedeelor, finisarea lor, execuții 
in condiții extrem de variate de ză
padă, de viteză și de teren sînt etape 
obligatorii. Munca trebuie depusă cu 
răbdare și metodă, individualizat și 
științific, de către antrenor și elev îm
preună, spre a se fundamenta „tehnica 
de bază", completă, capabilă să-i facă 
pe schiori să se descurce în orice situa
ție. Repetarea este cheia succesului! 
Muncă organizată, supravegheată, per
manentă care să ducă Ia automatizarea 
unor mișcări și deprinderi. chiar a- 
tunci cind totul pare perfect, mișcarea 
mai trebuie exersată, șlefuită.

Bineînțeles, tehnica na trebuie privită 
ca un scop în sine, ca o formă perfectă 
de mișcare, „academică*, frumoasă și 
economică sub aspectul cheltuielii de 
energie. Ea trebuie subordonată scopului: 
obținerea celor mai înalte performanțe. 
In concurs ne situăm deasupra tehnicii, 
nu ne gîndim la ea. dar pentru a ajunge 
la această dezinvoltură ea trebuie în
sușită pînă la automatizare. Aceasta este 
expresia formei în ce privește tehnica.

Trebuie înțeles că numai prin cali
tăți fizice și dorință de a obține per 
formanță nu se poate ajunge în frunte. 
Tehnica de bază este un drum care nu 
poate fi ocolit. Există schiori foarte 
bine dotați fizic care bat pasul pe loc 
sau se expun ilogic la accidente din 
cauza unor defecte minore de tehnică, 
sau din cauza uniri bagaj redus de pro
cedee tehnice. Sînt schiori care știu să 
„meargă" pe schiuri doar într-un mod 
unic de deplasare, mereu la fel. deși 
probele sau condițiile se schimbă. Ei nu 
știu cum și cind să folosească anumite 
procedee in locul altora. Sâ dăm deci 
tehnicii ce este al tehnicii /

-tt

prof. MIHAI BÎRA

Pentru amatorii de schi,
zăpadă din belșug!

Zilele trecute a nins abundent în 
regiunile de munte, astfel că amato
rii de schi își pot prelungi sezonul 
și î,n săptămînile următoare. Pentru 
edificare, dăm mai jos grosimea stra
tului de zăpadă înregistrat de sta
giile meteorologice în ziua de 6 apri- 
lie : Cota 1 500 (în Bucegi) 35 cm, Vf. 

leu Dor 84 cm. Piatra Arsă 146 cm, 
[Babele 96 cm, Vf. Omul 110 cm, Peș- 
nera 130 cm, Predeal (Cioplea) 32 cm, 
[Clobucet-sosire 59 cm, Clăbucet-ple- 
[care 78 cm, Poiana Brașov 19 cm, 
[Cristiana Mare 148 cm, Fundata 42 
[cm, Semenie 53 cm, Muntele Mic 80 
[cm, Țarcu 136 cm, Rarău 120 cm, 
[Ceahlău 52 cm. Institutul Meteorolo- 
Igic ne-a precizat că zăpada este bună 
■pentru schi.

Rugăm pe corespondenții 
noștri care au de transmis re
dacției relatări de la compe
tițiile sportive din țară să te
lefoneze duminica - la tele
foanele stabilite — cu înce
pere de la ora 17.

București—Budapesta 2-1 (1-1)
(Ucmaie din pag. 1)

acoperit o mare suprafață de teren. 
Prezența lui în momentele critice a 
făcut să se simtă mai puțin timidita
tea lui Mocanu, debutant în echipa 
reprezentativă. Popa și Hălmăgeanu 
și-au făcut șl ei cu succes datoria, 
în fața unor adversari de renume 
european ca Fenivessy și Farkaș. în 
poartă, Ionescu deși n-a fost 
mult solicitat, a 
dine.

Jocul bun de 
torie obținută 
zultatelor din 
muncii de

prea
arătat promptitu-

ieri, valoroasa vic- 
înscriu pe Imia re-se

toamnă, sînt urmarea 
pregătire minuțioasă

Jocul a început cu un frumos atac 
al echipei române, încheiat cu un 
șut peste poartă expediat de Popescu, 
în min. 3, la primul ataș al oaspeți
lor, la o ezhare a apărării noastre, 
Tichy rămîne singur cu portarul 
nostru, șutează dar Ionescu apără 
prompt. în același minut, un contra
atac al echipei române îl pune pe 
Dridea in poziție de șut. Acesta tra
ge, mingea se lovește de un apără
tor, ajunge la Pîrcălab care șutează 
puternic, pe jos : 1—0 I Echipa noa
stră atacă insistent. Următoarele 
zece minute îi aparțin total. în acest 
interval, Dridea și apoi Badea (la 
capătul unei acțiuni personale) ra

Golul victoriei! Jucătorii noștri iși maniiestâ bucuria.

dori 
su- 
fot- 

aces!
să dacă

reprezentative, dusâ de 
specialitate. Am 
inima, alături de 
ii de iubitori ai 

balului din tara noastră, ca
drum bun să fie continuat 
la afirmarea fotbalului românesc în 
viitoarea competiție de amploare în 
care va fi angrenat campionatul etr 
ropean, și — mai înainte — în jocu
rile internaționale amicale înscrise 
în programul din această vară.

Oaspeții, din a căror primă garni
tură n-a lipsit iert decît Albert, au 
dovedit calități binecunoscute ale 
fotbalului ungar: tehnică individuală 
avansată, precizie în pase, un joc 
bărbătesc etc. O impresie deosebită 
ne~au lăsat-o Varga, Bene, Farkaș, 
Fenivessy, Matray și portarul Gelei.

tează ocazii bune de a majora seo- 
rul. Cu mai mult calm in primul sfert 
de oră. echipa Bucureștiului putea 
conduce cu 3—0...

Iată însă că în minutul 19 survine 
o egalare pe care desfășurarea jo
cului n-o lăsa să se întrevadă: Fe
nivessy se angajează într-o cursă 
in care-1 depășește pe Popa, centrea
ză precis. Farcaș se strecoară prin
tre doi apărători și reia din voie, în 
plasă: 1—1. Pînă Ia sfîrșitul repri
zei echipa noastră obține opt lovi
turi de colț și ratează în minutul 42 
o mare ocazie prin Badea care — de 
la 16 metri — a ridicat mingea peste 
poartă.

Și după pauză a dominat tot echi
pa română. De astă dată însă, mult 
mal categoric. Prima minge prinsă

de Ionescu a fost în minutul 641 
Pînă atunci, am notat mingea tri
misă lui Dridea I de către Popescu 
și săltată de atacantul nostru peste 
bară, deși era în poziție clară, șutul 
puternic al lui Pîrcălab din minutul 
52 ca și acțiunile ofensive inițiate 
de fundașii Popa și Mocanu, ©are 
au produs derută în careul advers. 
Iar în minutul 62, presiunea a cul
minat. Sufocată, apărarea oaspe n-â 
mai putut opri decît prin fault în 
careu cursa impetuoasă a lui Pîrcă
lab, care se îndrepta spre gol. Din 
păcate, lovitura de la 11 metri a fost 
ratată de Dridea I care a șutat de
fectuos și Gelei a reținut balonul; 
Superioritatea echipei noastre ne 
lăsa impresia că, totuși, victoria nu’ 
ne poate scăpa. Și așa a fost. în 
minutul 84, din nou Pîrcălab și-a 
semănat pe drum adversarii, a ajuns 
într-un unghi destul de dificil șî, eu 
toate acestea, printr-o lovitură de 
maestru, a trimis mingea în poartă. 
Din buchetul de jucători veniți în 
urmărirea balonului, se desprinde 
C Dan eare de pe linia porții îm-> 
pinge balonul pînă-n fundul plasei*. 
2—1, VICTORIE DEPLIN MERITATA!

întîlnirea, desfășurată într-o notă 
de sportivitate, a fost excelent con
dusă de arbitrul italian Antonio 
Sbardella, ajutat la tușe de compa- 
trioții săi Giorgio Genei și Priamo 
Varazzani.

BUCUREȘTI: Ionescu — Popa, Hăl
măgeanu, Dan, Mocanu — Nunwett- 
ler VI (din min. 80 Sasu), D. Popes
cu — Pîrcălab, Dridea I, Badea, S. 
Avram.

BUDAPESTA: Szentmihaly (Gelei) 
— Kaposzta, Meszoly (Matrai), So“ 
vari, Ihasz — Varga, Rakosi (min; 
73 Matesz) — Bene, Tichy, Farkas, 
Fenivessy.

și I
PROGRAMUL MECIURILOR DIN

CAPITALĂ

Sîmbătă

5 MINUTE DUPĂ MECI
(l rmaie din pag. 1)

gur că și revanșa de la Budapesta 
fi la fel. Dintre jucătorii români trebuie 
remarcați Dan Coe, Hălmăgeanu, Pîrcă
lab și Badea.*

ȘTEFAN COVACI, antrenor al echipei 
Bucureștiului: rWi-a plăcut maniera de

va

joc a echipei noastre, cu toate că a avut 
în fată un adversar redutabil, cu care nu 
s-a mai întilnit de multi ani Ca și in 
alte meciuri, și de data asta înaintarea 
noastră a scăpat toarte multe ocazii de 
gol. Deci noi, antrenorii, trebuie să ne 
ocupăm și mai mult de acest capitol, 
pentru câ rom disputa meciuri impor
tante 
noștri 
lor și 
mingi

STADIONUL POLITEHNICA, ora 
15: Știința București — Oltul Rm. 
Vîlcea (j); ora 16,30: Știința Bucu- 
rești — Oltul Rm. Vîlcea (cat. B).

Duminică

PRONOEXPRES

Fondul de rezervă pentru premiul mini:
0 dată cu aplicarea unei noi formule 

la Pronosport, începînd cu concursul 
nr. 14 (etapa din 3 aprilie), pentru di
minuarea cazurilor 
ilor de la unele 
loarea unitară a 
fonul minim de 
fond de rezervă

Pentru concursul din 3 aprilie acest 
fond are la dispoziție 123.000 lei (50% 
din suma alocată de Loto-Pronosport din 
fond special) și cota categoriei respec
tive.

In cazul cînd la una sau la mai multe 
categorii inferioare, valoarea unitară a 
premiilor este sub plafonul minim de 
10 lei, se va însuma cota sau cotele ca
tegoriilor respective cu eventualul fond 
de rezervă pentru premiul minim și din 
totalul rezultat se va asigura valoarea 
unitară a premiilor la plafonul minim 
de 10 lei, mai întîi de la categoria a 
IlI-a (dacă este cazul) și apoi de Ia 
categoria a IV-a. Eventuala sumă ră
masă se va reporta la fondul de rezervă.

de neplată a prenii- 
categorii, deoarece va- 
acestora este sub pla- 

10 lei, s-a înființat un 
pentru premiul minim.

3 aprilie acest 
A non t»; /5n •'

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Prono
expres nr. 14 din 6 aprilie 1966, au 
fost extrase 
numere :

13 3
Numere

din urnă următoarele

46
dc rezervă : 12

47 34 43
2

și în deplasare. Adversarii 
s-au remarcat prin precizia pase- 
trimiterile — neașteptate — de 

de pe » parte pe alta.

MIRCEA DR IDEA, jucător: „îmi pare 
nespus de rău că am ratat acel penalii, 
ii-am eră bit. în plus, portarul oaspeți
lor a reușit să mă deruteze în sensul că 
a lăsat mult spațiu în stingă lui. Eu 
em creau t câ va sări in direcția aceea 
și am șutat în dreapta, dar el s-a arun
cai tel la dreapta. învățătură de min
te..*

STADIONUL „23 AUGUST", ora 
15: România — U.R.S.S. (meci de ju
niori în cadrul preliminariilor tur
neului U.E.F.A.); ora 16,30: “ 
— Dinamo București (cat. A).

STADIONUL DINAMO, ora 
Dinamo București — RapM 
(j) : ora 11 : Dinamo Victoria 
rești — Oțelul Galati (cat. B).

NOI', ora 10:
Electrica

Rapid

9,15: 
Mîzil 

Bucu-

TEREN .TIMPURI
Flacăra roșie București 
Constanta (cat. C).

STADIONUL PROGRESUL, ora 
9,45 : Progresul București — Dinamo 
Victoria București (j).

TEREN LAROMET, ora 12: Tehno- 
metal — I.M.U. Medgidia fi).

Fond dc premii : 317.501 lei din 
care 60.761 lei report la categoria I-

Premiul de 25.000 lei atribuit unei 
variante de categoria a II-a dc la 
concursul Pronoexpres nr. 13 din 
30.III. 1966 a revenit participantei Pe
trul Leontina din Hunedoara.

Tragerea următoare va avea kx 
miercuri 13 aprilie 1966 la București.

LOTO

Premiile întregi și sferturi la trage
rea Loto din 1 aprilie 1966 : suplimen
tar I : 1 a 119.981 lei și 2 a 29.995 lei; 
suplimentar II : 6 a 12.921 lei și 5 a 
3.230 Iei ; categoria I : 12 a 4.626 lei 
și 33 a 1.156 lei ; categoria a II-a : 
15 a 3.903 lei și 36 a 976 lei ; cate
goria a IlI-a : 57 a 965 lei și 160 a 
241 lei ; categoria a IV-a ; 88 a 790 
lei și 122 a 197 lei ; categoria a V-a : 
116 a 584 lei și 177 a 146 lei ; cate
goria a Vl-a : 130 a 436 lei și 339 a 
109 lei ; categoria a VH-a : 147 a 416 
lei și 312 a 104 lei ; categoria a VUI-a: 
259 a 256 lei și 425 a 64 lei.

Cîștigător la premiul suplimentar 
1 întreg: Andreicovici Ștefan din 
Sibiu.

Rubricii redactată de Administrația de 
stat Loto-P rones part.

I.P.M. SPORT
REGffW - Regiunea Mureș Autenomă Maghiară

str. Mihai Viteazu Nr. 19-21. telefon 12-339.

Pune la dispoziția cumpărătorilor, prin magazinele de specia
litate sau raioane de materiale sportive următoarele:

- pantofi ciclism
- pantofi handbal
- pantofi încălzire
- pantofi atletism fără cuie
- pantofi atletism cu cuie
- pantofi popice
- ghete fotbal
- ghete suHță
- ghete lupte
- ghete hox

durabile, comode și elegante.



Sîmbătă și duminică la Reșița

București-Budapesta ia popice,
campionatele mondiale 

de popice de la București 
Cea mai numeroasă participare

o dublă intilnlre de mare atracție
Popicarii noștri fruntași se află In 

fa(a unui nou examen internațional: 
6îmbătă și duminică, selecționatele ora
șului București vor întîlni pe cele ale 
Budapestei. De fapt, pe arena G.S.M. 
din Reșița se vor Întrece reprezentativele 
celor două țări, care întotdeauna au 
furnizat partide de mare atracție. La ul
tima confruntare, desfășurată anul trecut 
Ia Budapesta, ele și-au Împărțit vic
toriile : la băieți au cîștigat popicarii 
români cu 5 208—5150 p.d. iar la fete 
au învins sportivele ungare cu 2 408— 
8 279 p.d.

In vederea dublei întîlniri de la Re
șița antrenorii F. Popescu și Alex, An- 
ârei s-au oprit asupra următorilor spor
tivi din care se vor alcătui cele două 
selecționate ale Capitalei : băieți — P. 
Purje, T. Szemani, 0. Vlnătoru, I. Mi- 
coroiu, 0. Radulescu, L. Martina, V. 
Măntoiu, Dumitru fl. Dumitru; fete —

Elena Trandafir, Tinea Balaban, Elena 
Lupesca, Cornelia Moldoveanu, Elena 
Predeann, Florica Ne»u]oiu, Margareta 
Szemani, Crista Szocs, Use Schmidt și 
Maria Rus.

Federația de specialitate din R. P. 
Ungară deplasează un Iot valoros din 
care nu vor lipsi, după toate probabili
tățile, jucătoarele Nadas, Stekl. Szallay, 
Schret, Szamosszeghi, campionul mon
dial Iosif Szabo și experimentalii popi
cari Varfalvy, Varga, Toman, Garbaș 
etc.

Jocurile se vor desfășura după urmă
torul program: sîmbătă după-amiază — 
feminin; duminică — masculin. Ele vor 
fi conduse de iugoslavul Milienko Bo- 
bonac, care este numit de F.I.P. și ca 
arbitru principal la campionatele mon
diale programate la București, în luna 
iunie.

înaintea „europenelor" de tenis de masă
fUrmare din pag. 1)

unor astfel de sportivi, Reti ar putea 
«ă-și organizeze, mai în voie jocul, 
«â-și impună tactica.

Sub posibilități s-a comportat Ne- 
Rulescu (lipsă de finalizare la atacul 
ăin rever, abuz de topspinuri, a vădit 
semne de oboseală), iar Bodea, deși 
a obținut două victorii (la Reti și 
Sîndeanu), nu a avut o evoluție con
vingătoare. în schimb, toată considera
ția pentru comportarea lui Cobîrzan 
(seriozitate, putere de luptă, excelent 
tactician).

în verva, cu poftă de joc, s-a pre
zentat Eleonora Mihalca (învingătoare 
asupra Măriei Alexandru). Cu execuții 
inai șlefuite și tendința spre loviturile 
tari, Mihalca păcătuiește încă printr-o 
mobilitate insuficientă, fapt care o 
împiedică uneori să „prindă" poziția 
«ea mai favorabilă în momentul con
tactului cu mingea.

Maria Alexandru a jucat inegal : 
acțiuni bine concepute, combinații fru
moase și reușite, urmate de scăderi ale 
atenției și în consecință, lovituri ha
zardate. Este de dorit ca Maria Ale
xandru să depună eforturi mai mari 
ide concentrare, să gîndească mai mult 
folosirea fiecărui procedeu tehnicn- 
la.ctic.

Meciurile de dublu au arătat că 
sportivii noștri atacă prea puțin și 
Inai ales că nu-și „aleg* mingile cele 
inaî potrivite. Succesul unei perechi 
(defensive (Cobîrzan - Sîndeanu), care 
a-a pierdut nici un set, este cît se

poate de edificator pentru susținerea 
afirmației noastre. Iată, de altfel, și 
un pontaj făcut în această probă de 
antrenorul emerit F. Paneth pentru 
Maria Alexandru : cuplu] Alexandru - 
Giurgiucă a susținut 5 partide (3 cîș- 
tigate), cu un total de 16 seturi (9 
cîștigate). în toate aceste întîlniri Ma
ria Alexandru a executat : 87 de
atacuri parate însă de adversari, a fă
cut 42 de puncte din atacuri decisive, 
a tras 47 de mingi afară și 12 în fileu. 
De asemenea, din serviciile adversa
rilor, Maria Alexandru a răspuns cu 
atac direct de 25 de ori și cu lovituri 
„tăiate* de 54 de ori. Este clar că 
procentajul de puncte cîștigate prin 
atac este încă insuficient. Deci, mai 
mult accent pe aceste procedee tehni
ce, pe folosirea lor mai judicioasă. 
Se știe doar că la jocurile de dublu 
ofensiva are un mare rol în determi
narea rezultatelor 1

lata clasamentele : grupa 1:1. Giur
giucă 4 puncte ; 2. Cobîrzan 3 p : 3. 
Bodea 2 p ; setaveraj îl—9 ; 4. Reti 
2 p 9—10 ; 5. Negulescu 2 p 9—11 ; 
6 Sîndeanu 2 p 7—12. Grupa a II-a : 
1. Demian 4 p ; 2. Sentivani 3 p ; 
3. Eleonora Mihalca 1 p 10—11 ; 4. 
Maria Alexandru 1 p 10—11 ; 5. An
tonescu 1 p 9—13. Grupa a III-a: 
1. Cobîrzan - Sîndeanu 5 p : 2. Bodea - 
Sentivani 4 p ; 3. Maria Alexandru - 
Giurgiucă 3 p ; 4. Ella Constantinescu
- Negulescu 2 p ; 5. Eleonora Mihalca
- Reti 1 p ; 6. Demian - Lucbian 0 p.

Printre numeroasele competiții Inter
naționale care vor fi organizate anul 
acesta în țara noastră, se numără și 
a Vl-a ediție a campionatelor mon
diale de popice. Această importantă 
întrecere sportivă se va desfășura la 
București între 19 și 25 iunie.

Recent, la Viena, a avut loc ședința 
Prezidiului secției asfalt din cadrul 
Federației internaționale de popice, în 
cursul căreia a fost trasă Ia sorți 
ordinea intrării în concurs la cele 
trei probe : individual, perechi și echi
pe. Cu acest prilej, s-a închis și lista 
înscrierilor, înregistrîndu-se cel mai 
mare număr de participanți Ia campio
natele mondiale : 10 țări la probele 
masculine și 7 țări la cele feminine, 
față de 9 și, respectiv, 6 cîte au luat 
parte la ediția a V-a, desfășurată la 
Bratislava. De subliniat că toate fede
rațiile au înscris numărul maxim de 
concurenți, la perechi (cîte 2), și la 
individual (cît 6 sportivi), cu excepția 
forurilor de specialitate din Ceho
slovacia și Ungaria care vor participa 
cu cîte 7 sportivi la individual, deoa
rece dețin titlurile mondiale masculin 
și feminin.

Tragerea la sorți a ordine! în care 
se va intra în concurs a dat următorul 
rezultat :

INDIVIDUAL -
Fete : 1. România : 2. R.F. Germană ; 

3. Ungaria ; 4. R.D. Germană ; 5. Aus
tria : 6. Cehoslovacia ; 7. Iugoslavia.

Băieți: 1. Elveția; 2. Iugoslavia; 
3. România ; 4. Italia : 5. R.F. Ger
mană ; 6. Austria ; 7. R.D. Germană ; 
8. Cehoslovacia ; 9. Ungaria : 
Franța.

PERECHI :
Feminin : 1. România ; 2. R.D. Ger

mană ; 3. Austria ; 4. Ungaria ; 5. 
R.F. Germană ; 6. Cehoslovacia ; 7. Iu
goslavia.

Masculin : 1. Iugoslavia ; 2. R.
Germană ; 8. Franța ; 4. Elveția ; 
Cehoslovacia ; 6. Austria ; 7. Italia ; 
8. Ungaria ; 9. România ; 10. R.D.
Germană.

ECHIPE :
Feminin: 1. Austria; 2. Iugoslavia; 

3. R.F. Germană ; 4. R.D. Germană ;
5. România ; 6. Ungaria ; 7. Ceho
slovacia.

Masculin : 1. Ungaria ; 2. România ; 
3. Elveția ; 4. R.F. Germană ; 5. Italia ;
6. R.D. Germană ; 7. Austria ; 8. Iugo
slavia ; 9. Franța ; 10. Cehoslovacia.

Trimisul nostru special la Viena, Elena Dobincă, transmite:

de scrimă (tineret)
Novikova, Litov, Romanov șl Komt- 
sarov), Ungariei (Ronaî, Nagy, Gere- 
vich), Poloniei (Urbanszka, surorile 
Balon) etc.

în cursul zilei de joi, delegația țării 
noastre va face un tur ai orașului 
Viena iar floretiștil, cei care intră 
primii în concurs, un ușor antrena
ment de acomodare.

în încheiere amintesc numele spor
tivilor noștri la această competiție i 
floretă băieți: Mihai Țiu, Paul Filip

Ecaterina . Iencic, Ileana Drîmbă șî 
Marina Stanca; spadă: Alexandru ts- 
trate și Anton Pongraț; sabie: Lau- 
rerițiu Mihăileanu și Gheorghe Buda- '" 
haziu.

VIENA, 6 (prin telefon). După o 
călătorie plăcută cu avionul, dele
gația sportivilor noștri Ia campiona
tele mondiale de scrimă pentru tine
ret a sosit în capitala Austriei.

Prima zi de ședere în Viena a fost 
consacrată aclimatizării cu marele 
oraș. Delegația noastră a făcut o pri
mă vizită la Stadthalle, locul de des
fășurare a competiției, unde a fost 
întîmpinată de dl Herman Resch, 
președintele federației de scrimă a . . .. ....
Austriei, care ne-a urat bun venit, și Ștefan Weissbock, floretă fete:

La ora cînd transmit, majoritatea " 
celor aproape 30 de delegații În
scrise în competiție au și sosit în lo
calitate. Printre acestea se numără 
delegațiile U.R.S.S. (cu Kondratieva,

Va mai apăra

De pe terenurile de fotbal

„Leu/" buturile reprezentativei U.R.S.S. la turneul final 
al campionatului mondial de fotbal ? Și dacă nu, cine fi va lua locul ?

La prima întrebare este greu de răspuns. La cea de a doua — mai simplu, 
în cazul cînd lașin își va pune... mănușile în cui, urmașul său cel mai sigur 
pare să fie Anzor Kavazașvili, portarul echipei Torpedo Moscova. Atizo*^ 
are 26 de ani, 1,75 m înălțime, 78 de kilograme și a apărat de opt ori pîniS 

___________________ ______ , acum poarta echipei reprezentative a 
Uniunii Sovietice.

Iată-1 într-o spectaculoasă robin
sonadă.

LA BUDAPESTA

Sîmbătă va începe la Budapesta un 
'mare turneu internațional dc box la 
care și-au anunțat participarea 40 de 
sportivi din România, Iugoslavia, 
U.R.S.S. Polonia, R.D. Germană și 
Ungaria. Despre pregătirile pugiliști- 
Jor noștri în vederea acestui turneu 
ne-a vorbit antrenorul TEODOR NI- 
CULESCU.

— Turneul este deosebit de util pen
tru boxerii noștri, cunoscînd că majo
ritatea dintre ei sînt selecționați si în 
loturile care se pregătesc în vederea 
dublei confruntări cu selecționatele 
Bulgariei. Vom deplasa la Budapesta 
pugiliști talentați Ca Al. Murg (semi- 
tișoară), Șt. Popoacă (ușoară). A. Ma- 
jjai (semimijlocie), E. Constantinescu 
(mijlocie mică), Gh. Chivăr (mijlocie) 
și V. Mariuțan (grea).

— Cum s-au desfășurat pregătirile 
„celor sase* ? .

— Majoritatea 
evolua sîmbătă la 
ticipat la recentul
stanța și București. Deci, fiecare a sus
ținut cîte 3—4 meciuri, așa că „roda
jul" este asigurat. In ultimele două 
șaptămîni, împreună cu colegul meu 
Florea Stanomir, am căutat să punem 
la punct oregătirea fizică generală și 
cea specifică, știind că întrecerile de 
la Budapesta se vor disputa zilnic : 
9. 10 și 11 aprilie.

— Ce boxeri străini vor participa la 
turneu ?

— Știu că lotul sportivilor iugoslavi 
îl are în frunte pe excelentul Benedek, 
iar de la sovietici se distinge „ușorul* 
Victor Frolov (participant la „euro
penele* de la Berlin). Oricum, prezența 
boxerilor din Polonia, U.R.S.S. 
R.D. Germană constituie un indiciu 
confruntările din capitala Ungariei 
anunță foarte dificile.

Și 
că 
se

R. G

WEST HAM UNITED 
ÎNVINSA ACASĂ I

LA LONDRA s-a disputat primul 
meci dintre echipele „West Ham Uni
ted" și „Borussia Dortmund" (R. F. 
Germană) contînd pentru semifinalele 
„Cupei Cupelor". La capătul unei par
tide viu disputată fotbaliștii de la 
„Borussia" au terminat învingători 
cu scorul de 2—1 (0—0). Golurile au 
fost marcate de Emmerich (min. 85 
și 86) pentru învingători și Peters 
(min. 52) pentru gazde. La joc au asis
tat 30 000 de spectatori. Returul va 
avea loc miercuri 13 aprilie la Dort
mund. De menționai că echipa engle
ză este deținătoarea trofeului.

victoria gazdelor la scorul de 4—2 
(4—Oj. Returul va avea loc la 20 apri
lie.

PREGĂTIRI PENTRU „MONDIALE

ÎNTR-UN JOC de verificare dispu
tat la Buenos Aires, formația Argen
tinei pentru campionatele mondiale a 
întrecut echipa braziliană „Bolafogo" 
din Rio de Janeiro cu scorul de 3—1 
(1-1).

• Federația unională de fotbal a co
municat că echipa U.R.S.S. va întîlni 
la 29 mai într-un meci amical la Mos
cova echipa Braziliei.

★
ÎN PRELIMINARIILE TURNEULUI 

U.E.F.A.

PRIMUL MECI dintre reprezentati
vele de juniori ale Olandei și Belgiei, 
pentru calificarea în turneul U.E.F.A., 
desfășurat la Haga, s-a încheiat cu

• In cadru] turneului pe care îl În
treprinde în R. D. Germană, echipa 
suedeză „Djurgarden" din Stockholm 
a evoluat la Stralsund în compania 
formației „Motor" din localitate. Fot
baliștii suedezi au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1 (0—0).

ȘTIRI REZULTATE
boxerilor care vor 
Budapesta au par- 
turneu de la Con-

SARAJEVO. — în runda a 13-a a 
turneului international de șah de la 
Sarajevo au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: Gasici — Janose- 
vici 1—0; Ivkov — Pietzsch 1—0; 
Tal — Honfi 1—0; Kotov — Damja 
,V2—; Cîrici — Paehmann % — %. 
în clasament conduc Tal și Cirici cu 
cîte 9% puncte. Urmează Ivkov cu 
9 puncte, Pietzsch și Paehmann cu 
cîte 8% puncte, Matulovisi 7 puncte 
și o partidă întreruptă etc.

TOKIO. — Selecționatele de volei 
ale R.P. Chineze și-au încheiat tur
neul în Japonia evoluînd la Tokio 
în compania reprezentativelor țării.

Gazdele au terminat 
atît la masculin cît și 
același scor : 3—1.

ROMA. — în cadrul 
de box desfășurată în 
turilor" din Roma, fostul campion 
mondial „mijlociul" Mazzinghi (Ita
lia) a dispus prin abandon în repri
za a 4-a de americanul Cliff. La 
tegoria grea italianul Dante Cane 
învins prin K.O. în rundul 6 
Johnson (S.U.A.).

COPENHAGA. — în primul joc al 
finalei „Cupei campionilor europeni' 
la handbal (feminin), disputat la Co
penhaga, eshipa „S. K. Leipzig*1 a

învingătoare întrecut foi mafia daneză „H, G. Co
la feminin c-u penhaga* cu scorul de 7—6 (5—2). 

Meciul retur va avea loc la 16 apri
lie la Leipzig.

HELSINKI. — Campionul mondial 
Bjoern Wirkola (Norvegia) a cîștigat 
concursul international de sărituri cu 
schiurile de la trambulină, desfășu
rat la Kuusamo (Finlanda). EI a tota
lizat 220,5 puncte, săriturile sale mă- 
surînd 108 m și respectiv 103,5 tn. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Paavo Mânu (Finlanda) eu 215,5 
puncte și campionul olimpic Veikko 
Kankkonen (Finlanda) eu 214 puncte.

unei reuniuni 
„Palatul Spor-

ea-
I-a 
pe

La includerea
ediției

LA MONTE CARLO : î“" ------
S-A CALIFICAT ÎN SFERTURILE 

DE FINALA

SON TIRIAC.

Marele turneu international de te
nis de la Monte Carlo a continuat cu 
desfășurarea partidelor din optimile 
de finală. Jucătorul român Ion Țiriac 
a obținut o frumoasă victorie în fata 
francezului Beust, pe care !-a învins 
în două seturi : 6-4, 6-1. Astfel, Ion 
Tiriac s-a calificat în sferturile de 
finală ale competiției în care își vor 
disputa întîietatea jucători de certă 
valoare internațională. Iată cîteva re
zultate din „optimi" : Pietrangeli (Ita
lia) — Pokorni (Austria) 6-2, 6-1; 
Fletcher (Australia) — Contet (Franța) 
1-6, 6-4, 6-4 ( Riessen (S.U.A.) — Mil- 
les (Anglia) 6-4, 6-2,- Guîyâs (Unga
ria) — Belkin (S.U.A.) 4-6, 6-0, 7-5. 
Santana (Spania) — Maioli (Italia) 
6-1, 6-4.

MECIURI INTERNATIONALE
DE FOTBAL

în „Cupa Europei centrale" s-au în
registrat ieri următoarele rezultatei 
Wiener Sportklub — Sarajevo 3—Of 
Jednota Trencin — Admira Viena, 

f 

4-0. Pentru turul următor s-au cali
ficat Jednota Trencin și Wiener Sport
klub.

4 Redacția și administrația: str Vasile Conta nr. 16 telefon II 10 05 interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180 Tiparul: L P. „Informația*, str. Brezoianu 23—25 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei ș 3 luni: 19,50 lei 5 6 luni; 39 lei 1 1 an ; 78 iei. 40365


