
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIT

Anul XXII -Nr. 4947

LA START: participant
la Spartachiada de vară!

66

(raionalii.

'Oral S. Teodo 
încheia! ar.
si acuin

Vineri 15 aprilie 1966
- -  l ■■ y

4 pagini 25 bani

I
I

Astăzi începe în întreaga țară Spartachiada de vară, 
largă competiție de masă care se adresează tuturor iu
bitorilor sportului de la orașe și sate. întrecerile actualei 
ediții a Spartachiadei de rară se vor desfășura între 15 
aprilie și 31 august, eu următoarele etape: etapa I (pe aso
ciații sportive), 15.IV—19.VI: etapa a II-a (pe grupe de 
asociații sportive). 20.VI—17.VII; etapa a IlI-a (raională sau 
orășenească), 18.VII—31.VII: etapa a IV-a (pe grupe de 
raioane sau orașe), 1.V111—HATH; etapa a V-a (regională, 
20—31.VIII. în raport de posibilitățile asociațiilor sportive, 
în prima etapă. Spartachiada de vară se va organiza la 
următoarele sporturi: atletism, gimnastică, înot, handbal in 
7, tir, volei, baschet, ciclism, orientare turistică, popice 
(băieți și fete), trintă, fotbal, haltere, motociclisru, precum 
și la altele

Pentru sate, Spartachiada de vară este dotată cu .Cupa 
Agriculturii" și se va desfășura în perioada 15 aprilie— 
1!^octombrie, cu următoarele etape: etapa I (pe asociații 
ă^ktive), 15.IV.—IOVII; etapa a n-a (pe grupe de aso- 
ci3Ții sportive), II.VH—14 VILI; etapa a Hl-a
15.VIII—4.LX; etapa a IV-a (pe grupe de raioane), 5.IX— 
25.IX; etapa a V-a (regională), 26.IX—15.X.

Consiliul raional UCFS Cîmpulung Muscel a elaborat în 
aceste zile măsurile necesare pentru buna organizare a între
cerilor Spartachiadei de vară. Activiștii consiliului raional vor 
instrui — la fața locului — consiliile asociațiilor sportive pen
tru organizarea întrecerilor Pentru pregătirea participan- 
ților vor lua ființă centre de inițiere Ia atletism (Rucăr, 
Dragoslavele), volei (Godeni, Malul cu Flori, Vlădești și Ru
căr), Handbal (Vulturești, Băilești, Mihăiești și Berevoiești), 
^precum și numeroase centre de pregătire la oină, tn spri
jinul consiliilor asociațiilor sportive din satele raionului 
Cîmpulung Muscel vin profesorii de educație fizică, care 
și-au luat angajamentul să contribuie activ la pregătirea 
cancurențiior și la organizarea întrecerilor.

Numeroase vești ne-au sosit din diferite orașe și sate pri
vind larga acțiune ce se desfășoară în prezent pentru ame
najarea terenurilor sportive necesare desfășurării competi
țiilor. în raioanele Buzău, Brăila, Huedin, Arad, Bîrlad ș.a., 
în orașele Brașov, Craiova, Pitești, Bacău, Timișoara etc. sînt 
da£e în folosință noi terenuri de volei, handbal, oină și 
fotba'l, sectoare pentru sărituri și aruncări.

Așadar, pretutindeni pregătirile pentru organizarea și 
desfășurarea întrecerilor primei etape a Spartachiadei de 
vară a tineretului sînt în atenția consiliilor asociațiilor spor
tive și a organelor UCFS. Tuturor participanților la această 
frumoasă și interesantă competiție de masă le urăm succes 
deplin!
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V. Bage„A fost un meci formidabil!
Antrenorul J. Ponova ne vorbește despre partida de volei

tavasa, anima
le juită de în- 

în țară a voleibaliștilor 
campioane. Rapid Bucu

rești, încununați cu strălucitul 
succes obținut la Moscova în fața 
redutabilei campioane sovietice 
Ț.S.K.A. O primire călduroasă li 
se cuvenea rapidiștilor. Și au a- 
vut-o. Intre cei mulți, — rude, 
prieteni, sportivi, — veniți să-i 
întîmpine, sînt prezenți antreno
rul și voleibaliștii formației Di
namo (cealaltă echipă românească 
care ne-a adus satisfacția victo
riei în „C.C.E.“, învingînd-o pe 
Dubla Kolin), precum și antreno
rul și jucătorii de la Steaua. 
Consemnăm cu plăcere acest fru
mos gest prietenesc, a cărui sem
nificație nu mai are nevoie de 
alte sublinieri. Rapîdiștilor Ii se 
oferă flori, li se adresează felici
tări. Avalanșe de întrebări. Toți 
vor amănunte suplimentare asupra 
desfășurării întilnirii de la 
cova. Ceea ce dorim 
solicităm antrenorului Jean

ra, pe care cu 
..răpi* pentru cile

I — .4 fost ur. me
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Mos- 
și noi. 1 le 

Po- 
greu îl putem 

rva minute.
formidabil!

48 de juniori înaintea finalelor
republicane la box

— ne-a spus eL Spectaculoasă și 
de foarte bună calitate tehnico- 
tactică. partida a oferit o dis
pută duză, în care ambele echipe 
au jucat cu maximă concentrare, 
ceea ce a făcut să se înregistreze 
foarte ' puține punct» directe și 
servicii greșite. Băieții 'noștri 
au început meciul cu mobili
zarea de voință ce-i caracteri
zează. După ce la încălzire 
fără blocaj, atacanții sovietici, 
în primul rind Foskoboinikov 
și Sibiriakov, au bombardat pur 
și simplu terenul nostru, de 
îndată ce jocul a început ne-au 
întîlnit blocajul și totodată 
plonjoanele din linia « doua, 
cea ce, treptat, i-a scos din 

mină. Incercînd să evite bloca-

mat ae aepari 
distanță de j 
rd imaginați, 
ce eforturi: 
tului 4, F 
focat\ a ceri

* ațesâe 
la 14, 
greșeli 
(l^eonov). 
ultim n-am

au pomii sâ atcce cit 
eparîe, adesea de la 4 m 

lasă! Cu ce efect. 
Și, moi ales.

se ta mijlocul 
m k obcini k or,

, cu 
se- 

„SUș 
it să fie schimbata, 
ei l-au ci ști gat lo
dar 
ale

J Setul 
tuși, 
unor 
cund 
setul 
bleme: pregătirea 
a jucătorilor noștri și-a spus și 
ea cuvîntul. Voleibaliștii sovie
tici hărtuiți de varietatea atacu
rilor rapidiste, au terminat me
ciul epuizați. Arbitrul principal, 
L. Kettner (Cehoslovacia), a con- 

.dus excelent.

numai datorită 
arbitrului se

in schimb, in 
mai avut pro- 

fizică mai bună

Rapid — Ț.S.K.A.
— Și, în continuare?...
— Mai întîi, felicitări dintimo- 

viștilor pentru splendida lor vic
torie in fața echipei Dubla Ko- 
lin ' Și spor în munca de pregă* 
lire pentru returul din Cehoslova
cia, de unde îi așteptăm să ret 
vină calificați. în fatală ' Iar noi, 
ca și ei, vom continua să ne pr& 
gătim cu toată seriozitatea, pwfy 
tru retur, ferindu-ne de șubestî* 
marea adversarilor și, deci, "de sur* 
prize neplăcute, astfel incit Răpii 
și Dinamo să-i dăruiască sportu
lui, voleiului nostru, mult dorita 
finală românească a nC.C.E.u !

C. FAUR

I

reputație în arena internațio
nală, ca Vera Nedelkovici — 
campioana Iugoslaviei — Mi- 
lunka Lazarevici, Katia Iova- 
novici, Lubița Jocici, Tereza 
Stadler. Din echipa României 
nu vor lipsi maestrele interna
ționale Alexandra Nicolau — 
campioana țării, — Elisabeta 
Polihroniade, Margareta Teo- 
dorescu, 
clasate 1 
selecție

Forța 
ceasta 
promite 
nivel.

, precum și primele 
la recentul turneu de 
desfășurat în Capitală, 
participantelor la a- 
înteresantă întîlnire 
partide de un ridicat

UN NOU CICLU
DE INIȚIERE ÎN NATAȚIE

La bazinul acoperit din str. 
Traian nr. 165, raionul 23 August, 
va începe vineri un nou 
(al treilea) de inițiere în 
tie.

Cursul, organizat de 
Școala sportivă de elevi 
se va desfășura cu copii 
4—7 ani și 8—10 
vor participa la 
10 lecții (de două 
mină cite 2 ore).

ciclu 
nata-
către, 
nr. 2, 

între 
ani. Cursanții 
un număr de 
ori pe săptă-

CÎȘTIGATUNGARIA A 
TURNEUL DE POLO 

DE LA EMMEN

Cea de a doua semifinală a 
campionatelor republicane in
dividuale de juniori s-a înche
iat aseară în sala Floreasca, 
după aproape patru ore de în
treceri dîrze, dar mai puțin 
spectaculoase decît în prima 
gală. în dorința de a se califica 
în finalele competiției, unii bo
xeri au lăsat pe plan secund 
aspectul spectacular al partide
lor. Totuși, cîțiva dintre juniori 
s-au impus printr-un box clar și 
eficace. Este vorba de Mihal- 
cea, Furdui, Potolea, Bodîrnea 
și Buică.

REZULTATE TEHNICE. Ju
niori II: Șt. Sandu (Galați) b.p. 
C. Mihalea (Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej); D. Constantin (Făgă
raș) b.ab. 1 S. Fîscotă (Hune
doara); L. Oancea (C-lung Mus
cel) b.p. I. Szenasi (Oradea),- 
C. Lică (Voința) b.p. C. Bumb 
(Brașov); M. Budu (Buc.) b.p. 
Gh. Fikel (Pitești); M. Moră- 
rescu (Reșița) b.p. C. Scutaru 
(Făgăraș); Gh. Peteanu (Cluj) 
b. dese. 3 A. Mototolea (Brăi
la); D. Mihalcea (Buc.) b.ab. 1 
I. Cioană (Oradea); Gh. Furdui 
(Cugir) b.ab. 1 I. Kahler (Cluj); 
I. Dascălu (Buc.) b.ab. 2 F. Po
pescu (Craiova). Juniori I: A. 
Cojan (Cluj) b.p. A. Matei

(Brăila); F. Lucaci (Oradea) 
b.p. I. Radu (Buc.); V. Potolea 
(Galați) b.ab. 2 T. Miron (Buc.); 
I. Anghelescu (Reșița) b.p. D. 
Popescu (Craiova); Gh. Ene 
(Buc.) b.p. I. Costea (Saligny); 
G. Deheleanu (Arad) b.p. G. 
Gutui (Brăila); Șt. Marton 
(Cluj) b.p. R. Lazea (Arad); N. 
Manița (Brăila) b.p. A. Bodîr-

nea (Cluj); T. Ivan (Buc.) b.p. 
L Covaci (Reșița); G. Buică 
(Mediaș) b.ab. 1 J. Bulancea 
(Brăila); M. Niculescu (Buc.) 
b.p. N. Dinu (Cugir).

Finalele campionatelor repu
blicane individuale de juniori 
se vor disputa sîmbătă, de la 
ora 17,30, în sala Floreasca. 
Vor avea loc 24 de partide.

Faza dtn intttmrea Sandu Ștefan (Galați) Constantin 
Mihalea (Orașul Gh. Gheorghiu-Dej)

Foto : A. Neagu

ECHIPA FEMININĂ DE SAH A IUGOSLAVIEI 
SOSEȘTE AZI «

în cursul dimineții de astăzi 
este așteptată să sosească în 
Capitală reprezentativa femi
nină de șah a Iugoslaviei, 
care întilnește, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni. echipa repre
zentativă a tării noastre. Me
ciul se va desfășura Ia Plo
iești, primul tur al întilnirii 
fiind programat sîmbătă, iar 
cel de al doilea duminică. Par
tidele întrerupte din ambele 
tururi urmează să fie reluate 
luni dimineața.

în reprezentativa oaspe fi
gurează, o serie de șahiste cu
noscute, jucătoare cu bună

AU ÎNCEPUT FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE ȘCOLARE DE BASCHET

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon). 
— Miercuri au început în Sala 
de sport din localitate întrecerile 
turneului final al campionatelor 
republicane școlare de baschet. 
Participă 6 echipe feminine și 6 
echipe masculine, eîștigătoare în 
fazele anterioare. în general, e- 
chipele se arată bine pregătite, 
iar unele partide au fost specta
culoase în special datorită echili
brului de forțe.

După două zile de întreceri se 
detașează valoric echipele femi
nine ale liceelor Mihail Eminescu 
din Satu Mare, nr. 36 din Bucu
rești și nr. 1 din Brașov, precum 
și cele masculine ale liceelor Nico
lae Bălcescu din Cluj, nr. 5 și 
Nicolae Bălcescu -— ambele din 
București. Iată rezultatele tehnice 
ale primelor două zile :

Ziua 1, băieți: Liceul Nicolae 
Bălcescu București—Liceul Nico
lae Bălcescu Pitești 66—64, Li
ceul nr. 35 București—Liceul nr. 
1 Dorohoi 73—25, Liceul Nico
lae Bălcescu Gluj—Liceul nr. 2 
Constanța 66—64 ; fete: Liceul 
nr. 1 Brașov—Liceul nr) 35 Bucu
rești 55-—42, Liceul nr. 36 Bucu
rești— Liceul nr. 1 Dorohoi 46— 
27, Liceul Mihail Eminescu Satu 
Mare—Liceul nr. 3 Arad 68—39.

nr.Ziua a Il-a, băieți: Liceul
2 Constanța—Liceul Nicolae Băl- 
cescu Pitești 87—51, Liceul Ni
colae Bălcescu Cluj—Liceul nr. 35 
București 60—56, Liceul Nicolae 
Bălcescu București—Liceul nr. 1 
Dorohoi 84—31 ; fete : Liceul Mi
hail Eminescu Satu Mare—Liceul 
nr. 1 Dorohoi 75—51, Liceul nr.
3 Arad—Liceul nr. 35 București 
47—43, Liceul nr. 36—Liceul nr. 
1 Brașov 47—44. De menționat, 
în legătură cu acest ultim rezul
tat, că a fost influențat de greșe
lile pe care Ie a comis în final 
cuplul de arbitri bucureștean Dă- 
nilă—G eorgescu.

Competiția continuă azi, mîine 
și poimîine.

P. ARCAN—coresp. reg.
ȘTIINȚA GALAȚI - DINAMO

GALAȚI, 14 (prin telefon).
După mai bine de două ore de 
mare luptă, studenții au obținut o 
victorie meritată cu 3—2 (6—15, 
15—7, 12—15, 15-11, 15—7), în 
fața echipei Dinamo București. Di- 
namoviștii au jucat bine doar în 
primul set și jumătate din al doi
lea.

De remarcat că după echipa 
Rapid, Dinamo este a doua forma-

Recent s-a desfășurat la Em
men (Olanda) un turneu inter
național de polo la care au par-" 
ticipat formațiile Ungariei, Iugo
slaviei, Olandei și R.F. Germane, 
în partida decisivă. Ungaria a 
întrecut Iugoslavia cu scorul de
4— 2, cucerind primul loc. Alte 
rezultate : Ungaria — R.F. Ger
mană 6—1, Iugoslavia — Olanda
5— 3, Ungaria — Olanda. 7—3, 
Iugoslavia — R.F. Germană 6—0.

DEMONSTRAȚIE DE GIM
NASTICA LA BRAȘOV

BRAȘOV 14 (prin telefon). Sala 
armatei din Brașov s-a dovedit 
neîneăpătoare pentru marele nu
măr de spectatori prezenți 
miercuri după-amiază la demon
strația de gimnastică oferită de 
reprezentativele României si 
R.S.S. Armene. Spectatorii bra
șoveni au aplaudat eu căldură 
evoluția gimnaștilor și gimnas
telor din cele două reprezentati
ve, care au etalat frumoase ca
lități tehnice. Joi gimnaștii și 
gimnastele din România și R.S.S. 
Armeană vor prezenta un pro
gram demonstrativ în orașul Plo
iești.

C. GRUIA—coresp. reg.
BUCUREȘTI 3-2 LA VOLEI

ție bucureșteană învinsă de gă- 
lățeni.

S-au evidențiat Iorga, Kramer. 
Brandenburg și Vasile de la gazde, 
și Tîrlici, Schreiber, Stoian și Derz- 
seî de la Dinamo.

Au arbitrat Gostin Mușat și Eu
gen Nemțeanu, ambii din Con
stanța.

C. î. —~



la „greco-romane" 
și la,,lihere“!

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat întrecerile din cadrul primei 
etape a eampionatelor republicane 
de lupte grsco-romane și libere pe 
echipe categoria A. Opt formalii — 
4 de la „greco-romane" (Dinamo, 
Steaua, Steagul roșu Brașov și Elec- 
troputere Craiova) și 4 de la .li
bere" (D.namo, Steaua, Steagul roșu 
și Otelul Galati) au înregistrat numai 
victorii, totalizînd maximum de 
puncte

Iată clasamentele după prima e- 
tapă.

„GRECO-ROMANE"

1. Dinamo Buc. 2 2 0 0 52,5—11,5 6
—17 62. Steaua Buc. 2 2 0 0 49

3. Steagul r. Br. 2 2 0 0 41 —23 6
4. Electroputere Cv. 2 2 0 0 34, 5—25,5 6
5. Rapid Buc. 2 1 0 1 34 -30 4
6. A.S, M.T. Lugoj 2 1 0 1 30 —30 4
7. Metalul Buc. 2 1 0 1 29,5—30.5 4
8. C.F.R. Tim. 2 0 1 1 21,5—42,5 3
9. Chimistul B. M. 2 0 1 1 22 —52 3

10. Oțelul Galați 2 0 0 2 24 —32 2
11. C.S.M. Reșița 2 0 0 2 21 —43 2
12. Unio Satu M. 2 0 0 2 17 —45 2

„LIBERE”

1. Dinamo Buc. 2 2 0 0 55,5— 8,5 6
2. Steaua Buc. 2 2 0 0 52 — 8 6
3. Steagul r. Br. 2 2 0 0 45 —19 6
4. Oțelul Galați 2 2 0 0 37,5—26,5 6
5. Mureșul Tg, M. 2 1 0 1 36, 5—27,5 4
fi. A.S.M.T. Lugoj 2 1 0 1 28 —36 4
7. C.S.M. Cluj 2 1 0 1 27,5—36,5 4
8. Prog. Brăila 2 1 0 1 24 —32 4
9. Prog. Buc». 2 0 0 2 23, 5—40,5 2

10. Constr. Hunedoara 2 0 0 2 22 —42 2
11. Prahova Ploiești 2 0 0 2 12 -48 2
12. Vagonul Arad 2 0 0 2 8,5—47.5 2

SĂGEATA LUI CUPIDON
Ieri, n-am de lucru și trec prin Ciș- 

rnigiu. Merg ce merg și cirtd ajung pe 
aleea cea mai frumoasă, mă pomenesc 
cu o săgeată în dreptul inimii.

— Asta e Cupidon — îmi zic.
— Eu sint —- aud o voce.
— Ei, dacă într-aderăr tu ești, dă mi 

voie să-li mulțumesc!
— Pentru ce?
— Pentru săgeată. Za spune-mi, 

cum e ?
.—. Frumoasă !

FOILETON
— Ah, „iubire, iubire / tu mi-ai dat 

de știre!.,."
— Lasă tangoul, reportere ! Săgeata nu 

» din alea care creți.
— Nu?
-— Nu. Am vrut doar ' să-ți atrag a- 

tenfia că sînt aici. Vrei si mă asculți 
o clipă ? Cred că am făcut o boroboață.
Fata care-ti spuneam că e frumoasa...

— Ce-i cu ea ?
— Are doar 16 ani ți jumătate.
— Și el?
— 19.
— N-ai făcut nici o boroboață! Se 

iubesc?
■— S-au căsătorit acum trei săptămîni.

îHU GB!

ÎN CATEGORIA B Buletinul campionatelor
La sfîrșitul acestei săptămîni in

tră în întrecere și seria a Il-a a 
categoriei B. Iată mai jos rezultate 
din etapa consumată duminica trecută 
și programul etapei următoare :
• In etapa a Il-a a seriei I : Me

talul Buzău — Constructorul Ploiești 
3—3 (3—0), U.S.A.S. Năvodari —
Cimentul Medgidia 6—0 (3—0), E- 
lectroputere Craiova — Ideal Cer
navodă 6—5 (3—0), Ancora Galati 
— Petrolul Pitești 9—6 (0—3), Chi
mia Brăila — Victoria Galati 6—9 
(3—3). Programul etapei a IlI-a : 
Victoria Galați — Metalul Buzău, 
Petrolul Pitești — Chimia Brăila, 
Ideal Cernavodă — Ancora Galați, 
Cimentul Medgidia — Electroputere
Craiova și Constructorul Ploiești — 
U.S.A.S. Năvodari.

• In seria a Il-a, prima etapă pre
vede meciurile : A. S. Tecuci — 
Constructorul Suceava, Constructorul 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
Ceahlăul Piatra Neamț, Politehnica 
Iași — Laminorul Roman și Construc
torul Bîrlad — Energia I.G.O. Focșani.

• Rezultatele etapei a H-a din se
ria a IlI-a : Politehnica Timișoara— 
Agronomia Cluj 3—31 (0—13), Poli
tehnica Cluj — C. S. M. Sibiu 0—50 
(0—20), Metalul Turna Severin — 
Vulturii U.M. Timișoara 3—9 (3—3), 
Metalul Hunedoara — C.I.L. Blaj 9—0 
(6—0). Institutul de Mine Petroșen:—

— Păi ce mai vrei, dragă Cupidon ?
— Știi, el e rugbist la „Olimpia*...
— Foarte frumos.
— Sportiv fruntaș !...
— Mă rog
— In redevii» lotului reprezematis da 

tinerei .’...
— t ide erei să ajmgh Cavidem. bă

iatule ?
— La serrici. N-are'
— Și.,. Citen se descurcă 5
-— lucrează ea.

— Nu cred.
— Ei • daci-ti 

spun.’
- Cei do la club 

știu de treaba asta?
— Au aflat in

ultimul timp.
— Și l-au ajutat ?
— In citeva rinduri. Era ți ușor. Cine 

n-are nevoie de un ajustor mecanic 
bun ?
-
— Nimic. Omul îți vede înainte de 

ale Iui. Plimbare, film, o mici șuetă ca 
băieții...

— Nu vrea să muncească ?
— In ruptul capului! Spune că e prea 

bun rugbist ca să facă lucrul ista. Iar 
dacă insiști, îți arată palmele. Chipurile, 
„mînușițele astea sînt făeute pentru 
muncă ? Să fim serioși !...*

—- Bine, dragă Cupidon, dar acum est» 
căsătorit, are...

Jiul Petrila 0—5 (0—0). Intîlnirea ’
dintre Minerul Lupeni și C.S.M. Re
șița a fost amînată, iar Chimica Tîr- 
năveni a avut zi liberă. In etapa a III-a 
se vor disputa partidele : Agronomia 
Cluj — Institutul de Mine Petroșeni, j 
Politehnica Timișoara — Politehnica 
Cluj. C.S.M. Sibiu — Vulturii U. M. 
Timișoara, Minerul Lupeni — Chimica 
Tîrnăveni. Metalul Hunedoara — Me
talul Turnu Severin și C.I.L. Blaj * 1 
— C.S.M. Reșița. Formația Jiul Pe
trila are etapă liberă.

buie să fie ales, pe cît este posibil.* 
în așa fel îneît să nu aibă deniveFA 
accentuate. El poate fi din 
bătut sau acoperit cu iarbă. DWa 
avem, este bine să acoperim sectorul 
cu zgură. Spațiul de elan este un cerc 
cu diametru interior de 2,135 m și se 
marchează cu praf de cretă sau var, 
banda avînd lățimea de 5 centimetri, 
în direcția aruncării, pe marcajul cer
cului se montează o opritoare din 
lemn cu dimensiunile de 1,22 x 11,4 x 
10 cm care se vopsește în alb. Zona 
de aterizare a greutății este un sec
tor de cerc cu raza de 14—16 m care 
pornește din centrul cercului de arun
care sub un unghi de 65 de grade. 
Pe acest spațiu se trasează arce de 
cerc din metru în metru, începînd de 
la distanța de 4 m de cercul de arun
care (performanța minimă cerută de 
regulamentul concursului pentru cuce
rirea Insignei de polisportiv, gradul
I femei).

Acolo unde există posibilități, cer
cul de aruncare va fi confecționat din 
metal, iar spațiul dc elan va fi bcîb- 
nat.

Și la amenajarea sectorului pentru 
aruncarea greutății este bine să fie so-, 
licitat profesorul de educație fizică, 
antrenorul de atletism sau instructorul 
sportiv pentru a avea garanția că lu
crările sînt bine executate, conform 
regulamentelor în vigoare.

• In grupa A a seriei a IV-a 'Bucu
rești) s-au înregistrat rezultatele ur- j 
mătoare : Rapid — Aeronautica 59—6, ■ 
Arhitectura — Politehnica 0—0. Cons
trucții — Olimpia 0—0. Medul S.N. 
Oltenița — Vulcan s-a întrerupt la 
scorul 0—0, întrucit echipa Valea» a 
părăsit terenul cu cîteva minute îna- . 
inte de sfirșit. Un rezultat din gru- ‘ 
pa B : I.CLF.—Colorantul 5—0 (0—0). ' 
Din programul etapei viitoare: Po
litehnica — Rapid (sîmbătă ta ora 17 
pe terenul Politehnica). Olimpia — 
Arhitectura (duminică la ora 10-30 pe 
terenul Tineret»!ai IV). Valea» — 
Construcții (duminică la ora 9 pe te
renul Vulcan). Aeroaantica — SLN. 
Oltenița (duminică 1a ora 1130 pe 
terenul Tineretului II) — toate din 
grupa A : Proiectantul — C-S-Ș. (sim
bătă la ora 17,15 pe terenul Tinere
tului IV).

— Știu, obligării, e cap de fam.lie. 
El susține insă ci au s-a căsă:-rit dsu.^ 
obligații ci din dragoste.

-— Mu interesează ce „susțiaa* antre
norul lui.

— Sees’uh ci uu4 mai— nvsțuve. l-a 
tot spus ci letreuză colo si calo.

— Dar na Z-a csmnbt.
— A urat încredere ia el. De aici .

• pornit total. Daci s-ar fi interesat mai ! 
inueayoape, ar fi văzut în ce ap» se 
scaldă. Și poate, gindesc eu, intervenind : 
iu timp. ti nărui nostru rugbist n-ar fi j 
ajuns aici. Acum s-a obișnuit așa, cum l 
să spun ea _ căsătorit. Ei, ce sici ? Am 
făcut saa na o boroboață?

— Dragi Cupidon, eu cred că nu. i 
Săgeata ta a ti-’ttit bine.

— Iri mulțumesc...
— Iar daci ți „săgeata* 

ating» pa ION BLĂNARU, 
felicita reciproc ’...

VASULE

mea îl va
ne putem

TOFAN

„Secretele" familiei Roșu!
Vom începe cu o succintă prezentare a rodului 

muncii proi. Gh. Roșu de la S.S.E. Brașov. De-a 
lungul anilor, la S.S.E au urcat treptele măiestriei 
sportive numeroase jucătoare de valoare, 
unele din ele evoluînd în echipele reprezentative 
de senioare, tineret și junioare. Vom aminti, prin
tre altele, de Hanelore Spiridon, Ecaterina Vogel, 
Margareta Simon, Rodica Detnian, Octavia Simon, 
Maura Popa și Doina Rizescu. In plus, echipele 
pregătite de prof. Roșu s-au clasat întotdeauna 
pe locuri fruntașe în com
petițiile cu caracter re
publican, au cucerit titluri 
de campioane școlare 
și de junioare. Adăugind 
că echipa Voința Bra
șov, antrenată de prof. Gh. Roșu și alcătuită ex
clusiv din jucătoare provenite de la S.S.E., se 
află pe locul trei în campionatul republican de 
senioare și că în multe alte formații întîlnim 
baschetbaliste plecate din Brașov (Hanelore Spi
ridon la Voința București, Ecaterina Vogel și 
Margareta Simon la Politehnica București, Carmen 
Brițchi, Doina Rizescu, Marcela Topor la Univer
sitatea Cluj, Rodica Demian la Rapid București 
ș.a.m.d.) avem o imagine mai clară asupra acti
vității depuse de prof. Gh. Roșu, a rezultatelor ei.

SECRETE ? SAU MUNCĂ DUSĂ CU 
PASIUNE?

Bineînțeles, nu poate fi valabilă decît a doua 
alternativă. în baschet, ca de altfel în oricare 
alt sport, „secrete" nu există decît pentru cei

DIN VIAȚA SECȚIILOR

HANDBAL

DUMINICA, amatorii de handbal 
din Capitală vor avea prilejul să a- 
siste la cinci partide de campionat, 
dintre care două constituie derbiuri 
ale etapei feminine: Rapid — Uni
versitatea Timișoara și Progresul— 
Voința Sighișoara. Programul înlîl- 
nirilor a fost astfel alcătuit: Rapid 
— C.S.M. Reșița (m) și Rapid — U- 
niversitatea Tim. (f) de la ora 9.15 
pe terenul din Ciulești; Dinamo 
București — Politehnica Timișoara 
(ra) de la ora 12 pe terenul Dinamo,• 
Progresul — Voinfa Sighișoara (f) 
și Steaua — Dinamo Bacău (m) de 
la ora 15,30 pe terenul Progresul.

INTÎLNIREA- feminină Lie. nr. 
4. Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș, programată inițial la 8 
mai. se va disputa la 26 a- 
prilie, în urma unui acord survenit 
între cele două echipe.

RESTANȚA din seria a Il-a femi
nină S.S.E. Buzău — Universitatea 
Clui se va juca la 6 mai.

AU FOST STABILITE localitățile 
unde se vor desfășura turneele fi
nale ale campionatelor de juniori 
șt de calificare î

Ia juniori aceste turnee vor avea 
loc la 13—15 mai la Piatra Neaml 
(băieți) și Buzău (fete). -

la calificare întrecerile finale au

Să ne amenajăm sectoare 
pentru desfășurarea probelor atletice

In numeroase asociații sportive de 
Ia orașe și sate se fac în aceste zile 
intense pregătiri pentru desfășurarea 
întrecerilor campionatului asociațiilor. 
Printre probele programate se află, 
fără îndoială, și atletismul. Vom veni 
astăzi în ajutorul organizațiilor noas
tre sportive înfățișînd MODUL DE 
AMENAJARE A SECTORULUI 
PENTRU ARUNCAREA GREUTĂ
ȚII. Mai ales că proba de aruncarea 
greutății se află înscrisă printre nor
mele Insignei de polisportiv atît la 
gradul I cit și la gradul II, bărbați 
și femei.

Terenul pe care ne vom amenaja 
sectorul pentru aruncarea greutății tre

fost programate la 20—22 mal la 
Pitești și Tg. Jiu (seniori), la Mediaș 
și Arad (senioare).

FINALA campionatului regiunii 
Bacău a dat cîștig de cauză studenți
lor de la Institutul pedagogic din Ba
cău. Ei au cîștigat cu 18—10 (9—4) 
meciul cu Avîntul Gura Văii (raionul 
Tg. Ocna), după un joc disputat. 
(Gh. Dalban, coresp.).

UN ALT REZULTAT din campiona
tul republican de juniori, etapa inter
regională : Constructorul Timișoara— 
S.S.E. Oradea 23—21 (14—17).

SPARTAK SUBOTIȚA (Iugoslavia) 
a susținut, după partida de la Reșița, 
încă două întîlniri la Lovrin și Lu
goj, unde a dispus cu 15—14 de 
Știința și, respectiv, cu 12—9 de Ti
mișul (P. Arcan, coresp. reg.).

PAZA REGIONALA a campionatu
lui republican școlar a fost disputată 
la Tg. Mureș de 9 echipe mascu
line și tot atîlea feminine, care au 
fost împărțite în cite două serii. La 
fete, titlul regional a fost cucerit de 
echipa Lie. Unirea Tg. Mureș care 
a dispus în finală de echipa Llc. 
Dr. Petru Groza Odorhei cu 3—1. La 
băieți finala n-a avut loc din cauza 
timpului nefavorabil. (I. Păuș, co
resp.).
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la cinematograful LUCEAFĂRUL din Capitală 

INTILNIRE CU PRINCIPALII ACTORI DIN FILMUL HAIDUCII
ION BESOIU

MARGA BARBU
FORY ETTERLE

AMZA PELLEA
TOMA CARAGIU 

Va lua cuvîntul ANTOANETA TĂNĂSESCU - critic de film 

în avanpremieră

HAIDUCII
regia : DINU COCEA

Scenariul : EUGEN BARBU, NICOLAE MIHAIL, 
MIHAI OPRIȘ

S BILETELE SE POT PROCURA LA CASA CINEMATOGRAFU- 
șș LUI Șl PRIN COLABORATORII CINEMATOGRAFICI DIN 
S ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

comozi sau care nu înțeleg că rezultatele înalte 
se obțin numai prin muncă intensă, dusă cu pa
siune. Așa cum a făcut prof. Gh. Roșu, din a că
rui activitate vom relata în rînduriie de mai jos 
cîteva aspecte.

Să luăm, de exemplu, începutul unui an școlar, 
încă din primele zile se organizează „Cupa de 
toamnă" (competiție devenită tradițională) pentru 
toate echipele Școlii sportive de elevi din Bra
șov, grupate pe categorii de vîrstă și de valoare. 

„Cupa de toamnă" permi
te antrenorului să se ori
enteze asupra valorii din 
acel moment și asupra 
perspectivelor celor 80 de 
baschetbaliste. Urmează 

selecția: cele mai bune alcătuiesc echipele parti
cipante la campionatul regiunii Brașov, elementele 
din clasele a IX-a și a X-a activează în compe
tițiile organizate pe plan orășenesc, cele din cla
sele a VIII-a și a IX-a joacă în „Cupa tinerelor 
baschetbaliste", elevele din clasele a V-a, a Vî-a 
și a Vil-a (cele mai bune) iau parte la „Cupa 
Carpați", iar celelalte se întrec în „Cupa S. S. E.“, 
competiție de asemenea tradițională, programată 
în fiecare duminică. în felul acesta, toate com
ponentele secției de baschet a S.S.E. sînt angre
nate într-o activitate competițională organizată, 
continuă și de lungă durată, avînd drept scop 
verificarea permanentă a procesului de instruire, 
sporirea posibilităților de selecție în condiții de 
concurs și stimularea tinerelor jucătoare prin 
participarea la întreceri. Bineînțeles, echipele nu 
sînt fixe, ele suferind modificări în funcție de



„Majoritatea 
componenților lotului 

au valori sensibil
DESPRE CITEVA DIN CELE 99 DE ECHIPE DE JUNIORI...

declară antrenorul selecționatei
noastre, prof. C. Corcek

Atmosferă de lucru intens în Iotul 
reprezentativ de polo care — spre 
deosebire de alți ani — a părăsit 
mult mai devreme bazinul acoperit, 
trecînd la antrenamente în aer liber. 
Deși pînă la „europenele" de Ia 
Utrecht mai sînt 5 luni, cei 19 ju
cători fruntași (în marea majoritate 
de la cluburile Dinamo și Steaua) 
lucrează cu o ambiție remarcabilă 
atît penlru buna lor pregătire fizică, 
cît și pentru continua șlefuire a pro
cedeelor tehnice, pe care ei încearcă 
să le folosească la un ritm de joc 
rapid.

Sportivii noștri vor să confirme 
locul IV pe care îl dețin în ierarhia 
mondială și chiar să mai facă un pas 
—'re mult rîvnita medalie. Ia turneul 
Je la Utrecht. Nivelul valoric tot 
mai apropiat al celor 19 jucători face 
ca la ora actuală să nu mai existe 
senatori de drept în echipă, el a creat 
încă un stimulent, fiecare dintre ju
cătorii noștri fruntași 
să-și dobîndească locul 
tativă

fiind dornic 
în reprezen-

llivjk
antrenorul principal al

lotului ne-a 
tuală se află 
Iru a alege 
vor face deplasarea la începutul lunii 
mai în Italia pentru un meci dublu 
r?u eterna noastră rivală. „Majorita- 
ea componenților Iotului — ne-a de
clarat prof. C. CORCEK, au în mo- 
nentul de față valori și nivel de pre- 
jătire sensibil egale astfel că pre- 

înd pe unii, mi se pare că nedrep- 
iyișc pe ceilalți. Deocamdată, pen- 
ru apropiatul turneu ne-am oprit, 
u destulă greutate, la 15 oameni: 
tefănescu, Frățilă, Mureșanu (por- 
ari), Zahan, Gririțescu, Mărculescu, 
sovac, Firoiu, Szabo, 
eseu, BLajec, 
leșeriu. Din luna mai însă, lotul 
a fi din nou revizuit, mai ales pe 
aza comportării jucătorilor în cam- 
iontfc^
Pregătirea în perioada care urmează 
e la bază, în linii mari, obiectivele 

tabilite de colegiul central de an- 
enori în funcție de constatările fa
le lâ meciurile internaționale de 

nul trecut. Important este, însă, să 
erificătn cît mai bine această pre- 
ătire.

mărturisit că la ora ac- 
intr-o mare dilemă pen- 
pe cei 11 jucători care

Popa, Zamfi-
Kroner, Culineac și

99 de echipe de juniori își dau 
întîlnire duminică de duminică în 
cadrul campionatului republican. Cu 
alte cuvinte, aproape 1 100 de tineri 
fotbaliști își măsoară forțele în lupta 
pentru cucerirea titlului de compioa- 
nă a țării. De fapt, campionatul are 
menirea de a crește și descoperi pe 
cei mai talentați juniori — schim
bul de mîine al fotbalului nostru.

Pentru ca această competiție să-și 
atingă scopul, cluburile șl asocia
țiile sportive trebuie să acorde aces
tor tineri fotbaliști 
gătire dintre cele

Duminica trecută, 
au asistat și cîțiva 
respondent ai ziarului nostru. Iată, 
în rîndurile de mai jos, relatările lor 
despre grija sau... lipsa de grijă pe 
care o manifestă unele cluburi și 
asociații sportive față de juniori.

REALIZĂRI FRUMOASE LA 
ELECTROPUTERE SI LA JIUL,

DAR...'

am 42 de juniori. Au echipament și 
condiții de pregătire excelente, teren 
bun care le stă la dispoziție orietnd. 
O supărare : nici unul dintre ei n-a 
fost promovat încă in echipa de se
niori, deși cîțiva juniori (Achim. 
Foca, Stăncioiu și Beneal sint foarte 
talentați. Sper totuși ca in scurt timp 
juniorii mei să aibă mai multă... cău
tare.

condiții de pre- 
mal bune.
la unele jocuri 
redactori ți eo

„DE REZULTATELE SENIORILOR 
DEPINDE SITUAȚIA 

JUNIORILOR I"
Aceasta este pă

rerea antrenorului 
foranției de ju
niori I.M.U. Med
gidia., V ASIEE 
VASA. Intr-ade
văr, conducerea a- 
sociatîei sportive 
condiționează sori-
jinul acordat echipei de pint ori de 
rezultatele seniorilor ! AstfeL sanc- 

de către federație a e- 
seniorL care activează inAm asistat la 

neciul echipelor de 
juniori Jiul Pe- 
trila — Eleclropu- 
tere Craiova din 

a
re- 

o 
în

seria a Vi-a 
campionatului 
publican. După 
repriză „albă*, 

înaintările ambelorcea de-a doua 
formații au început să înscrie : 1—0, 
1—1, 1—2, 2—2. Meciul a fost fru
mos și rezultatul echitabil. Juniorii 
craioveni ocupă primul Ioc în clasa
mentul seriei respective.

Dar, nu despre joc este vorba în 
rîndurile de față, ci despre cei care 
alcătuiesc aceste formații, despre 
condițiile ce li se asigură penlru pre
gătire, despre creșterea măiestriei lor 
sportive. Despre toate acestea ne-au 
vorbit antrenorii celor două echipe. 
Așadar, să le dăm C'iv'ntul. Mai în
tîi ROMEO .OCTAVIĂN, antrenorul 
craiovenilor :

— Am un lot numeros de juniori 
și de aceea îmi .. pot permite orice 
schimbare în formație. Penlru toți 
există echipament suficient și. bun. 
Un singur lucru ne lipsește: terenul 
de antrenament. Din această cauză 
pregătirile în vederea reluării cam
pionatului Je-am făcut, pe cimp și 
uneori pe. terenul improvizat al gru
pului școlar profesional Eleciropulere. 
Pe „Știință" am fost cu băieții o sin
gură dată — și atunci la un meci 
de campionat — primul al returului și... 
atît. Celelalte două terenuri din Craio
va — Autorapid și Dinamo — au at ițea 
programări cu echipele de seniori, 
Incit nu rămine nici o „fereastră" 
pentru juniori. Din lotul pe care îl 
pregătesc, Iulian Popa și Aurel Co- 
man sint cei mai talentați. Alți ju
niori pe care i-am pregătit au fost 
promovați în prima echipă care ac
tivează in „C“.

Iată și părerea antrenorului DU
MITRU CRICOVAN de la echipa de 
juniori Jiul:

— tn lotul pe care îl pregătesc

n
«greșul înregistrat de fiecare tinără baschetba- 

listă. în această perioadă competițională procesul 
de antrenament nu încetează nici un moment și 
are drept scop principal îmbunătățirea deprin
derilor motrice.

BAZA PREGĂTIRII - TN TIMPUL 
VACANȚELOR

Activitatea de pregătire și competițională din 
lunile de școală influențează evident progresul 
tinerelor baschetbaliste. Baza antrenamentelor, pe
rioadele în care se acumulează cantitatea care 
duce la saltul calitativ, o constituie însă vacan
țele. în vacanța de iarnă, de pildă, se insistă asu
pra îmbunătățirii pregătirii fizice în general și 
specifice, fără a se neglija nici antrenamentele 
de tehnică și tactică. Acestea capătă o importanță 
mai mare în vacanța de primăvară cind, ca și în 
eea precedentă, elevele de la S.S.E. Brașov efec- 
uează cite două și uneori chiar cite trei antrena- 
ente pe zi, cu intensitate medie și ridicată. Ma-

ile acumulări cantitative sînt obținute în vacanța 
e vară, cînd folosind bogata sa experiență, prof, 

șu le învață pe tinerele eleve elementele cele 
ai dificile ale tehnicii baschetului (în același 

imp însă și cele mai eficace): aruncarea din să-
itură cu o mînă și cu două mîini, „cîrligul“, 
runcarea pe spate cu două mîini prin depășirea 
anoului etc. Prin antrenamente bine organizate, 
ntense și efectuate cu multă conștiinciozitate, s-a 
juns ca după 12—18 luni eleve de 13—14 ani și 
hiar mai mici să-și însușească în mod corect și
ă aplice frecvent în meciuri elementele amintite 
ai sus. însușirea și aplicarea procedeelor teh- 
ice moderne constituie, de altfel, una din ex- 
licațiile succeselor baschetbalistelor de la S.S.E. 
rașov.

ționarea 
chipei de

— Pînă la pauză ne-am [inul des
tul de bine, dar apoi apărarea a 
.căzut", tn plus, notați și iaptul că 
portarul Corrtaschi nu a jucat com
plet refăcut după un accident suferit. 
Ce să tac ? Nu am avut cu cine să-l 
înlocuiesc. Chiar dacă aș avea mai 
mulți juniori la antrenamente, nu 
m-aș putea ocupa de ei cu eficientă, 
pentru că lipsește echipamentul, lip
sesc mingile. Foresta are doar șase 
mingi și pentru echipa de juniori și 
pentru cea de seniori. Pină acum 
cîtva timp nu existau nici suficiente 
ghete de fotbal.

Dezinteresul, după cum am aflat, 
se manifestă în mai multe feluri. Mai 
întîi, secția de fotbal (președinte: 
ing. C. Rădulescu) și consiliul de con
ducere al asociației (președinte: Ra
du G. Radu) se preocupă doar de se
niori. La antrenamentele „puștilor* 
nu asistă niciodată membri ai birou
lui secției sau ai consiliului asocia
ției. Se poate vorbi oare de sprijin 
acordat juniorilor atunci cind, de pil
dă, după un meci-școală între seniori

RAID-ANCHETA
categoria 
derea in., 
discuția 
că juniorii din Medgidia 
ciază de condiții normali 
sare, fondurile alocate fiina 
Din această cauză echipa nu are po
sibilitatea de a se prezenta Ia jocuri 
în plenitudinea forțelor. De multe 
ori, cind joacă în deplasare juniorii 
de la I.M.U. Medgidia sosesc cu pu
țină vreme înainte de începerea par
tidei. Un exemplu : cu prilejul meciu
lui disputat duminica trecută la Bucu
rești, în compania juniorilor de la 
Tehnometal, tinerii fotbaliști din Med
gidia au venit de Ia gară direct la 
meci. Firește, potențialul echipei su
feră, jucătorii nu-și mai pot apăra 
șansele în cele mai bune condiții.

Pe scurt, deci, la I.M.U. Medgidia 
sînt încă destule lucruri de pus la 
punct în ceea ce privește juniorii 
fotbaliști.

C, a atras automat că- 
. dizgrație a juniorilor. Din 
purtată cu el a mai reieșit 

au benefi- 
de depla- 
d minime.

DUPĂ O ÎNFRTNGERE CU &-2 !

Iași, stadionul Lo
comotiva... Tocmai 
s-a terminat parti
da de juniori Lo
comotiva Iași —- 
Foresta Fălticeni, 
în care formația 
gazdă a cîștigat 
cu 8—2, după ce la

pauză scorul era egal i 2—2. Am 
încercat să aflăm cauzele acestui 
2—8 discutind cu tov. PAVEL CON
STANTIN, instructorul juniorilor de 
la Foresta :

PESTE 30 LA SUTĂ PREMIANTE I
Latura educativă în pregătirea tinerelor baschet

baliste are un rol de primă importanță în acti
vitatea prof. Roșu. Lucrul acesta este confirmat 
nu numai de seriozitatea și conștiinciozitatea ele
velor, ci și de faptul că ele se comportă la fel și 
după plecarea ca studente în alte orașe. Pentru 
atingerea acestui scop, prof. Roșu urmărește în
deaproape procesul de învățătură al eievelor, 
păstrează un contact strins și permanent cu di
recțiunea școlii, profesorii, diriginții și cu părinții 
elevelor. Preocuparea pentru o situație la învăță
tură cît mai bună se manifestă și in vacanțe, 
cînd profesorii de română, matematică sau de alte 
materii, invitați în tabere, organizează ore de 
consultații. Urmarea se vede în faptul că 30 la 
sută din componentele secției de baschet a S.S.E. 
Brașov sînt premiante, iar celelalte au de ase
menea note bune. Prof. Roșu a reușit să dezvolte 
și gustul pentru studiul teoretic in domeniul bas
chetului. Fiecare jucătoare are un caiet de însem
nări făcute la lecțiile de teorie a baschetului și 
cunoaște în amănunt sistemele de atac și de a- 
părare, problemele de pregătire fizică, de psiho
logie și pedagogie. Acest lucru grăbește, în mod 
firesc, însușirea practică a tehnicii și tacticii bas
chetului.

Pe scurt, acestea sînt „secretele" FAMILIEI 
ROȘU. Pentru că, toată această bogată și rodnică 
activitate este dusă nu numai de prof. Gh. Roșu, 
ci și de soția sa, prof. Elena Roșu, de asemenea 
antrenoare la S.S.E. Numai avînd în soția sa un 
colaborator entuziast, o pasionată a muncii cu 
începătorii în baschet a reușit prof. Roșu să rea
lizeze frumoasele rezultate de care am amintit 
mai sus.

De aceea am intitulat articolul „Secretele fami
liei Roșu!"

D. STANCULESCU

pregătire echipei de juniori, Antrena
mentele au loc de trei ori pe săptă- 
—de 20 de jucători, 

majoritatea jucăto- 
tineri (născuți în 

Juniorii au în ge- 
bun, doar ghetele

mînă, cu un lot 
De remarcat că 
rilor sînt foarte 
anii 1949—1950). 
neral echipament 
sînt fără... crampoane, deoarece nu 
au fost reparate de anul trecut. Un 
capitol asupra căruia a mai insistat 
antrenorul a fost acela al grijii pe 
care asociația sportivă Oltul trebuie 
s-o manifeste față de jocurile în de
plasare ale juniorilor. Pentru meciul 
de la București cu Stiinta, juniorii 
de Ia Oltul au plecat din Rîmnicu 
Vilcea în ziua partidei, la ora 8 di
mineața, sosind în Capitală cu două 
ore înaintea jocului. Oboseala depla
sării și-a spus cuvintul: 0—5

CU GRIJA PĂRINTEASCA

șl juniori, la dușuri apa caldă este 
rezervată numai seniorilor ?

Cu toate aceste „mici* dificultăți, 
în cadrul echipei activează o serie 
de tineri fotbaliști talentați, ca de 
pildă Simion, lanoș, Serseludis și 
ai ții. Bineînțeles, numărul celor evi- 
dențiați ar putea 
dacă și sprijinul 
exista cît de cît.

nii cunoști amă- 
cu care sint pri
de fotbal de con- 
singură doi- antă

fi mult mal mare 
pentru tineret ar

DE LA GARA, LA STADION

Evoluează junio
rii de la Oltul Rm. 
Vilcea, în compa
nia echipei de ju
niori Știința Bucu
rești. Antrenorul 
ȘTEFAN TĂNASE 
ne pune la dispo
ziție amănunte in
teresante. Asociația sportivă Oltul 
Rm. Vîlcea asigură condiții bune de

Juniorii de Ia Tehnometa! Bucu- 
rești sînt printre cei mai buni din seria 
a IlI-a a campionatului republican. 
Echipamentul curat, ghetele lustruite, 
pregătirea lor bună te face să între
vezi — chiar dacă 
nunte — dragostea 
viti tinerii jucători 
siliul asociației. O
are antrenorul TUDOR RĂDULESCU: 
de ce nu 11 se permite juniorilor să 
facă întotdeauna antrenamente oe te
renul gazonat ? El te este pus ta dis
poziție (în afara meciului oficial) 
doar o singură dată. In rest, antre
namentele se fac pe terenul ele zgură, 
ceea ce impietează asupra bunei pre
gătiri.

Antrenorul bucureștean a ținut să 
adauge : ..De mare importantă pentru 
juniori este grija pe care o acorda 
asociația sau clubul gazdă asigură
rii unei cazări cît mai bune. Din a- 
cest punct de vedere vreau să evi
dențiez în mod special pe Marina 
Mangalia, care întotdeauna s-a achi
tat cu cinste de sarcinile unei gazd» 
bune".

D
 eci, pe lingă asociații sportive și cluburi care se preocupă 
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păcate, și destule locuri în care tinerii fotbaliști sînt priviți ca niște 
adevărate cenușârese, iar bruma de interes acordată celor care 
mîine vor îmbrăca culorile echipei respective este doar urmarea 
faptului că „sabia lui Damocles" atîrnă deasupra formațiilor de 
seniori : la două neprezentări consecutive sau trei alternative, echipa 
de seniori este scoasă din campionatul în care participă. Cînd 
nu va mai fi nevoie de această „sabie* ?

Raid-anchetâ realizat de
M. TUDORAN, C. CHIRIAC, G. CIORANU și I. CUPEN
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Tragerea autoturismelor la
Astăzi începe în întreaga țară vîn- 

zarea biletelor pentru tragerea auto
turismelor la Loto, care are loc du
minică 24 aprilie a.c. La această tra
gere se atribuie autoturisme în număr 
nelimitat : ,Fiat 1800", „Fiat 1300“ -j- 
13.100 lei, .Renault 10 Major" + 
26.000 lei, „Moskvici 408“, .Fiat 850* 
+ 7.500 iei, „Wartburg-Lux 312/1* 
și .Fiat 600*.

Tragerea se va desfășura după a- 
ceeași formulă ca 
cînd s-au atribuit 
totală de 4.701.952 lei din care 54 
autoturisme (2 „Fiat 1300", 9 „Re
nault 10 Major", 9 .Fiat 1100 D“, 13 
„Wartburg-Lux 312/1“ și 21 .Trabant 
601“).

Cu numai 24 lei se poate participa 
la toate cele 12 extrageri la care se 
extrag 36 numere.

Se fac 12 extrageri în loc de 4 ca 
la tragerile anterioare din anul 1965.

Se extrag în total 36 numere în loc 
de 18 ca la tragerile anterioare din 
anul 1965.

S-au micșorat taxele dc participare 
de la 40 lei la 10 lei, de la 20 lei la 
8 lei și de la 8 lei la 4 lei, fată de 
anul 1965.

Cu numai 10 lei se poate cîștiga 
un autoturism „Fiat 1800“, „Fiat 1300“ 
plus 13.000 lei numerar și „Renault 
10 Major" plus 26.000 lei numerar.

la 3 februarie a.c. 
premii. în valoare

LOTO
cu 2 numereNumărul premiilor 

crește cu peste 50% față de numărul 
premiilor de la tragerile din anul 1965.

V-AȚI DEPUS BULETINELE 
LA PRONOSPORT ?

Duminică 17 aprilie se desfășoară 
concursul Pronosport nr. 16, al treilea 
concurs din luna aprilie care benefi
ciază de avantajele unei noi formule. 
Aceste avantaje s-au făcut simțite 
chiar de la concursul din 3 aprilie 
a.c. cînd participantul Petre Traian 
Ardeleanu din București a obținut un 
premiu de 120.000 lei pe o variantă 
jucată 50%.

Amintim că după noua formulă Pro
nosport, o variantă întreagă sau ju
cată 50% poate 
240.000 lei.

Un alt avantaj 
ților a fost acela 
rea premiului minim de 10 lei. de la 
categoria a 
dul alocat 
necesară.

să cîștige pînă la

acordat participan- 
că, pentru asigura-

IV-a, s-a acordat din fon- 
de Loto-Tronosport, suma

★

Loto de azi are loc înTrag'țrea
București în sala Clubului Ministeru
lui Finanțelor din str. Doamnei 2, la 
ora 18,30,

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport,



popice PE CIND SALTUL AȘTEPTAT? Campionatele europene
CÎTEVA CONSIDERATIUNI PE MARGINEA
DUBLEI INTTLN1RI BUCUREȘTI-BUDAPESTA

Dubla întîlnire de popice dintre se
lecționatele orașelor București și Buda
pesta, de fapt reprezentativele țărilor 
respective, a prilejuit constatări îmbu
curătoare. Faptul că popicarii români, 
despre care am vorbit detaliat în cro
nica meciului, au totalizat 5490 p.d., re
zultat care reprezintă cea mai bună per
formanță internațională obținută pe are
nele din țară, ne scutește de comentarii 
suplimentare. Echipa feminină, cu toate 
că a realizat 2444 p.d., totuși nu nc-a 
mulțumit pe deplin. Jucătoarele noastre 
sînt capabile de rezultate și mai bune. 
Dar, din păcate, ele au dovedit aceleași 
deficiențe manifestate în întîlnirile pre
cedente, ceea ce arată că echipa noastră 
națională cam... bate pasul pe loc. 
Pentru a întări această afirmație vom 
spicui cîteva dintre rezultatele unor con
fruntări internaționale, la care au luat 
parte unele dintre actualele componente 
ale echipei naționale. 1958: România— 
R.D.G. 2359—2414 p.d.; 1959: Româ
nia s-a clasat pe locul 4 la campiona
tele mondiale de la Bautzen cu 2389 
p.d., București—Berlin 2430—2318 p.d.; 
România—R.P.U. 2298—2328 p. d.; 
I960 : România—Iugoslavia 2473—2451 
p.d.; România (tineret)—Zagreb 2426—

2339 p.d. ; 1961: România- 
R.P.U. 2387—2562 p.d.; 
1962 : România—Iugoslavia 
2433—2469 p.d., România 
locul 2 la campionatele 
mondiale dc la Bratislava 
cu 2423 p.d.; 1966: Bucu
rești — Ljubljana 2478— 
2377 p.d., rezultat care re
prezintă un nou record al 
țării.

Principalele greșeli eare 
se mențin în evoluția jucă
toarelor noastre sînt:

1. Oscilafia în compor
tare de la o manșă la alta 
de-a lungul celor 100 de 
bile mixte. Iată de exem
plu, rezultatele parțiale ale 
unor jucătoare, în cele 4 
manșe Ia „plin" și „izola
te" : Maria Rus 145—45— 
152—63, Crista Szocs 141— 
80—126 — 56, Margareta
Szemani 141-—77—143—54, Elena Lu- 
pescu 143—67—125—70. Aeeste procen
taje pot fi considerate, la prima vedere,

Elena Trandafir (în plin ei ort) a realizat cel mai 
mare rezultat (425 p.d.) din echipa orașului Bucu
rești care a întilnit simbătâ la Reșița selecționata

Budapestei
ca o consecință a unor deficiențe de 
ordin tehnic. Se mai întîmplâ însă și 
aheeva: jucătoarele respective atunci cînd 
greșesc o bilă, se enervează, intră în

■77*
panică și cu greu își regăsesc ritmul 
normaL Din acest motiv, sportive care la 
verificări, unde nu au tracul de concurs.

A început concursul republican „Cupa Dinamo"
Intr-un cadra pitoresc — poate cel 

mai frumos al anului — cu verdeață 
crudă, cu puzderie de flori, cei mai 
buni trăgători din țară și-au dat în- 
tîlnire pe poligonul din pădurea Bănea- 
sa în primul concurs republican, „Cupa 
Dinamo". Zeul vîntului le-a fost însă 
potrivnic. Clătina copacii din pădure, zbu
ra colbul de pe alei și bineînțeles... de
via glonțele din traiectoria lor. Au mun
cit țintașii să înlăture impedimentul — 
ne referim la trăgătorii de la pușcă — 
dar numai puțini au reușit.

Rezultatele lor nu s-au ridicat la ni
velul așteptărilor și al perioadei de pre
gătire în care se află. Am cercetat cîteva 
din ținte. Focurile erau împrăștiate cînd 
în dreapta, cînd în stingă. Aceasta do
vedește că în condiții 
puțini trăgători 
tași — știu să 
ticei. Nu-i mai 
parte dintre ei 
pe rafale de vînt — și nu între ele — 
pentru a nu intra în..* criză de timp. 
(Trebuie amintit că în noul regulament 
a fost micșorat timpul de tragere).

Pistolarii, în schimb, au avut o zi 
bună. Multi s-au gîndit chiar la record. 
Printre aceștia se aflau I. Tripșa, M. 
Roșea, V. Atanasiu ș.a. Recordul n-a fost

jrele de concurs
— chiar dintre cei frun- 
folosească regulile balis- 
puțin adevărat însă că o 
au trebuit să tragă chiar

1. Steaoa 1 795 p, 2. Dinamo 1 671 p, 
3. Metalul 1 652 p. Armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri seniori, poziția cul
cat : 1. P. Sandor (Steaua) 393 p, 2. 
M. Fereca tu (Dinamo) 392 p, 3. L. Cris- 
tescu (Steaua) 391 p. Pe echipe: 1. 
Steaua 1553 p, 2. Dinamo 1542 p, 3. 
Olimpia 1535 p. Poziția în genunchi : 
]. Gh. Sicorschi (Dinamo) 378 p, 2. T. 
Ciulu (Steaua) 377 p, 3. N. Cojocaru 
(C.S.M.S. Iași) 376 p. Pe echipe: 1. Di
namo 1 485 p, 2. Steaua 1 479 p, 3. Ar- 
hifectura 1471 p. Poziția în picioare:
1. Gh. Vasilescu (Olimpia) 361 p, 2.
P- Saador 353 3. N. Rotaru (Steaua)
358 p. Pe echipe: 1. Steaua 1 427 p,
2. Dinamo 1 365 p, 3. Arhitectura 1 348 
p. Pe trei poziții: 1. P. Sandor 1 126 p, 
2. Gh. Vasilescu 1126 p, 3. T. Ciulu 
1116 p, 4. N. Rotaru 1 113 p, 5. I. Olă- 
rescu (Arhitectura) 1 112 p. întrecerile 
continuă

ating cifre extrem de valoroase, în me
ciuri importante nu dau, din cauza emo
tivității exagerate, randamentul de care 
sînt capabile.

2. Imprecizia la ^izolate*. Maria Rus, 
Crista Szocs ș.a. au avut manșe slabe 
deoarece n-au putut rezolva o serie de 
figuri. Mai surprinzătoare pare însă com
portarea Măriei Rus care a tras 8 bile 
în... gol pe propria pistă (G.S.M. Reșița).

3. Greșita alcătuire a formației. Elena 
Predeanu care nu a făcut față pînă acum 
pe primul și nici pe ultimul schimb, nu 
avea ce căuta, după 
în echipă. Ea a creat coechipierelor un 
handicap de 52 p.d.

Concluzia e clară : 
pentru apropiatele „mondiale* de la 
București trebuie să exerseze intens la 
manșele la „plin", să se antreneze mai 
mult la „figuri* și „singuratice* și, ceea 
ce ni se pare mai important, să susțină 
o serie de meciuri 
niri care au lipsit 
lecționatele locale, 
va crea acea mult 
a echipei precum și 
toarelor cu atmosfera

părerea noastră,

sportivele vizate 
.mondiale*

de verificare (întîl- 
pînă acum) eu se- 
Procedînd astfel se 

dorită omogenizare 
acomodarea jucă- 
de concurs.

V. GODESCU TR.
I

IOANIȚESCU

BOX

ECHIPI FARUL CONSTANTA S-A ÎNAPOIAT DIN TURCIA

dc tenis dc masă
România —Ungaria 5—3 (băieți) și R.F. Germană
România 3 — 0 (fete) in întrecerile pe echipe'
LONDRA, 14 (prin telefon). — In 

întîlnirile susținute miercuri noaptea, 
echipele României au întrecut formațiile 
Austriei (băieți) cu 5—0 și Elveției 
(femei) cu 3—0. în urma rezultatelor 
obținute în cele 8 serii masculine și fe
minine, în grupele semifinale s-au ca
lificat formațiile : băieți, grupa I: Sue
dia, România, Ungaria, Anglia ; grupa 
a Il-a : Iugoslavia, Cehoslovacia, R.F.G., 
U.R.S.S. ; femei, grupa I: Anglia, Ce
hoslovacia, U.R.S.S., Polonia ; grupa 
a Il-a: Ungaria, România, R.F.G., 
R.D.G.

In primul meci desfășurat joi, repre
zentativa noastră masculină a învins se
lecționata Ungariei cu scorul de 5—3 ; 
Reti—Pignitzki 2—1, Giurgiucă—Ha- 
răngi 2—1, Negulescu—Rozsas 2—0, 
Giurgiucă—Pignitzki 2—1. Reti—Roz- 
sas 0—2, Negulescu—Harangi 1—2 
(Negulescu a cîștigat primul set și a 
avut 15—10 în următorul), Giurgiucă— 
Rozsas 1—2, Negulescu—Pignitzki 2—1 
(in setul decisiv, la 14—14 s-a aplicat 
regula activizării). După ee jucătorii 
români au condus cu 4—0, adversarii 
lor au avut o revenire puternică, făcînd 
3 puncte la rînd. In general, sportivii 
noștri s-au comportat bine, dovedindu- 
se superiori și mai hotărîți în momen 
tele importante. Alte rezultate : bărbați, 
grupa I: Suedia—Anglia 5—2. grupa 
a Il-a: U.R.S.S.—Iugoslavia 5—1, Ce
hoslovacia—R.F.G. 5—4.

In competiția feminină, selecționata 
română a fost întrecută de echipa 
R.F.G. cu 3—0 : B ucholz—A lexandru

2—1 (14, —15, 14). In primul set, 
în fața atacurilor precise ale jucătoarei 
vest-germane, Alexandru nu a reușit 
să treacă în ofensivă de cît rareori, 
în setul secund, Alexandru a fost 
mai activă și a combinat frumos lovi
turile de topspin cu cele de atac direct. 
La scorul de 19—14 pentru româncă, ă 
intrat în funcțiune regula activizării. 
Condusă cu 6—1 în setul al treilea, 
Alexandru a acționat nervos. Bucholz, 
în schimb a folosit ireproșabil loviturile 
de atac decisive. Simon—Constantinescu 

2-0 (20,11). Apărînd cu „adresă", Con
stantinescu a reușit să conducă cu 
20—17 în setul I. Fiind însă egalată, 
ea a pierdut setul și partida, slăbind 
simțitor pe parcurs. Simon, Bucholz— 
Alexandru, Mihalca 2—1 (—13,15,12)’. 
După un început promițător, cînd ambele 
noastre jucătoare au acționat mai mult 
în atac, în celelalte seturi, inițiativa J 
aparținut adversarelor care au terminat 
învingătoare. Alte rezultate : grupa 11 
Anglia—Polonia 3—0, U.R.S.S.— 
slovacia 3—0, grupa a Il-a : Ungaria— 
R.D.G. 3—0.

La închiderea ediției, echipele române 
au început meciurile cu R.D.G. — la 
fete și cu Anglia — la băieți.

Vineri, la ora prînzului, reprezentati
vele României vor juca cu Suedia 'bă
ieți) și Ungaria (fete).

N. ANGELESCU 
antrenor

Știri... Rezultate...
!»

NEW YORK — La Baton Rouge, 
atletul de culoare Willie Davenport 
a egalat recordul mondial pe 120 
yarzi garduri (109,73 m): 13,2. Re
cordmanii mondiali Lauer (R.F.G.) și 
Calhoun (S.U.A.) au obținut acest re
zultat pe 110 m.

BUENOS AIRES — Echipa de fot
bal Eintracht Frankfurt (R.F.G.), afla
tă în turneu în America de Sud, a 
învins cu scorul de 3—1 (I—0) se
lecționata Argentinei, care se pregă
tește pentru campionatul mondial.

SANTIAGO DE CHILE — La tur
neul internațional de baschet, care 
va începe la 16 aprilie, și-au confir
mat participarea 12 țări. Echipele pd" 
ticipante au fost împărțite în trei 
serii, după cum urmează: seria I — 
Bulgaria, Mexic, Peru, S.U.A.; seria 
a 11-a: Argentina, Porto Rico, Spa
nia, U.R.S.S.; seria a IlI-a — Brazilia, 
Iugoslavia, Panama, Paraguay.

MOSCOVA. — Partida a doua 
a meciului Petrosian—Spasski, 
pentru titlul mondial de șah, s-a 
încheiat cu remiză la mutarea 51, 
după reluare.

INTERNAȚIONAL OLIMPIC

însă doborît. dar putem spune că tră
gătorii de pistol viteză au arătat o va
loare bună, constantă de la concurs la 
concurs.

Rezultate: pistol viteză: 1. V. Atana
siu (Steaua) 591 'p, 2. M. Roșea (Di
namo) 590 p, 3. I. Tripșa (Dinamo) 589 
p. Pe echipe: Dinamo 2 342 p. Armă 
standard 60 focuri culcat, senioare: 1. 
Ioana Petrovici (Steaua) 581 p, 2. Iudith 
Moscu (Dinamo) 579 p, 3. Georgeta Șer- 
ban (C.S.M.S. Iași) 578 p. Pe echipe: 
1. Steaua 1 713 p. Junioare: 1. Rodica 
Gorgoi (Steaua) 578 p, 2. Mariana An
tonescu (Arhitectura) 568 p, 3. Magda 
Borcea (Arhitectura) 568 p. Pe echipe:

Echipa de box Farul Constanța s-a 
înapoiat zilele trecute din turneul între
prins în Turcia. La sosire am avut o 
seurtă convorbire cu antrenorul Șt. Ior- 
dache și cu arbitrul G. Paraschivescu, 
în legătirră cu evoluția pugiliștilor con- 
stănțeni la Istanbul. Iată ce au declarat, 
în esență, interlocutorii noștri:

Boxerii de la Farul au produs o 
bună impresie atît specialiștilor din fe
derația turcă, cit și spectatorilor. Am 
susținut două partide cu selecționata 
Istanbulului care, în linii mari, este și 
naționala Turciei. In prima întîlnire, dis
putată în fata a peste 6000 de specta
tori, boxerii noștri au obținut un rezul
tat de egalitate: 4,5—4,5. Trebuie să 
precizăm că înainte de meci, de comun 
acord cu gazdele, am stabilit să nu se

acorde decizii de „meci nul". Cu toate 
acestea, în partida dintre Anton și Kola- 
koglu, unul dintre arbitrii turci a notat 
pe buletin decizie de egalitate! Anton 
cîștigase — după părerea noastră — la 
un punct diferență.

In cea de a doua întîlnire, selecționata 
Istanbul a cîștigat 5—4. Rezultatul
nu reflectă realitatea. Astfel Dinu, 
după părerea noastră, avusese un avan
taj clar. Și Gh. Călin ar fi meritat de
cizia. Iată rezultatele celei de a doua 
partide: Răgălie b.p. Uciar; Tasci b.p. 
Mîndreanu; Anton b.p. Sevinly; Kola- 
koglu b.p. Dinu; Sandal b.ab. 1 Baciu; 
Ișyk b. p. Călin; Șeker b.p. Olteanu; 
Neagu cîștigă fără adversar; Preda 
b.p. Koșukunoglu,

BRUXELLES — La Ostende s-au 
disputat noi întîlniri în cadrul tur
neului de volei : Olanda — Izrael 
3—0, Franța — Belgia 3—2, Italia — 
Turcia 3—0.

VIENA — Selecționata de fotbal 
(juniori) a Ungariei a învins și în 
meci revanșă reprezentativa Aus
triei cu 1—0, calif ieîndu-se pentru 
Turneul U.E.F.A.

NEW YORK — Cunoscutul atlet 
african Kipchoge Keino (Kenya), re
cordman mondial la 3 000 metri și 
5 000 m plat, își va face reintrarea 
participînd la 13 mai la un concurs 
programat la Los Angeles. Keino se 
va întîlni cu cei mai buni fondiști a- 
mericani, printre care și noua spe
ranță Bob Day.

ROMA 14 (Agerpres). — Cea de « 
64-a sesiune a C.I.O., își va desfășurt 
lucrările între 21-30 aprilie la Roma 
Intre 21-24 aprilie vor avea lot 
reuniunile Comisiei executive t 
C.I.O., iar în seara zilei de 24 a 
prilie delegații vor participa Ic 
deschiderea festivă a sesiunii. De 
semnarea orașelor ce vor găzdu 
Jocurile Olimpice din anul 1971 
se va face în ședința din 26 aprilie 
In zilele următoare vor fi discutaf 
celelalte probleme legate de mișca 
rea olimpică.

Victor Ciocîltea învingătoi 
în prima rundă a turneului 
de șah de la Bognor Regis

- CICLISza CONSEMNĂRI LA ÎNCEPUT DE SEZON
A IX-a ediție a „Cupei F.R.C.", 

cea mai importantă competiție ci- 
clistă de primăvară, trebui: să
dea răspuns la două întrebări :

1. CARE ESTE STADIUL PRE
GĂTIRII RUTIERILOR NOȘTRI 
LA CAPĂTUL UNEI LUNGI PE
RIOADE DE ANTRENAMENT?

2. CE VALOARE ARE ACTUA
LUL LOT REPUBLICAN?

La prima întrebare este clar: 
o mare parte dintre alergătorii 
cluburilor sportive din provincie 
și chiar din Capitală sînt mai slab 
pregătiți decît în anii trecuți. A- 
cest lucru este evidențiat de fap
tul că 35 la sută dintre partici
pant! au abandonat, cu toate că 
etapele n-au avut un profil variat, 
vremea a fost bună, iar în trei

zile de concurs s-au rulat doar 
310 km Explicația o găsim și în 
dezinteresul unor cluburi și aso
ciații sportive din Ploiești, Azuga, 
Tr. Severin, București pentru asi
gurarea unor condiții normale de 
pregătire a cicliștilor.

Despre valoarea actualului lot 
republican nu ne-am putut face 
o părere. Adversarii, în general 
fără veleități, traseul ușor și des
fășurarea de multe ori monotonă 
a cursei au făcut ca verificarea 
lotului să fie din multe puncte de 
vedere ratată. N-am înțeles de ce 
Colegiul central al antrenorilor n-a 
fixat un traseu care să cuprindă 
porțiuni de munte și o semietapă 
contracronometru ? Âceste două e- 
lemente sînt indispensabile pen

tru pregătirea și verificarea rutie
rilor care vor să abordeze o în
trecere extrem de dificilă cum 
este „Cursa Păcii". Cînd vor mai 
face toate acestea cicliștii din lo
tul condus de Ernest Golgoți ? 
După cîte știm, în Italia — unde 
cicliștii noștri vor participa la 
cîteva concursuri — nu sînt pro
gramate întreceri contracronometru. 
Din păcate, acest element a fost eli
minat din programul de verifica
re a lotului. Rămîne să vedem 
cum se vor comporta în cele DOUA 
etape contracronometru (17 + 44 km) 
din „Cursa Păcii"... în ceea ce pri
vește pregătirea și verificarea pe 
munte, ea constituie o problemă 
tot atît de dificilă deoarece în în

trecerea Praga — Varșovia — Ber
lin sînt incluse etape foarte tari, 
din acest punct de vedere, în care 
alergători cu mare experiență reu
șesc cu greu să se mențină la... 
suprafață. Iată de ce considerăm 
că atît Colegiul central de antre
nori din F.R.C. cît șî secția fede
rații sporturi individuale a UCFS 
au datoria să se ocupe mai in
tens, împreună cu antrenorul E. 
Golgoți, de pregătirea și verifica
rea actualului lot de ciclism al 
țării. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît este vorba de un lot format 
numai din tineri, unii dintre ei 
lipsiți complet de experiența con
cursurilor internaționale.

HRISTACHE NAUM

La turneu! internațional de șa 
care se desfășoară în localitate 
balneară Bognor Regis, din Anglii 
participă jucători din Europa și di 
alte continente. Jocurile au loc dup 
„sistemul elvețian" (semi-elimine 
toriu).

In prima rundă, maestrul romă 
Victor Ciocîltea l-a învins pe ei 
glezul R. Watson. Alte rezultate 
Divinski (Canada) — Moss (Anglic 
1—O,- Baldwin (Anglia) — Andri; 
(Iugoslavia) 1—0; Timpson (Anglii 
— Tembourbi (Tunisia) 1—0; Bouw 
meester (Olanda) — Knott (Anglii 
1—0; Karaklaici (Iugoslavia) 
Butters (Anglia) 1—0. Partidei 
Wade (Noua Zeelandă) — Mazit: 
(Anglia) șl Măriei (Iugoslavia) - 
Matanovici (Iugoslavia) s-au întri 
rupt.
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