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PROLETARI DPrrOATE ȚARILE, UNIȚI-VĂ !

Cupa primăverii" FINALISTELE „C.C.E." LA VOLEI 
ÎNVINGĂTOARE CU 3-0 ÎN 

MECIURILE DE IERI

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

deschide sezonul 
sportiv aviatic
Sîmbătă și duminică, pe 

aerodromul „Aurel Vlaicu" 
de la Clinceni, comisia oră
șenească a sportului aviatic 
din Capitală organizează 
prima întrecere de parașu
tism din acest an : „Cupa 
primăverii**.

Concursul va cuprinde 
două probe : 1) salt indivi
dual de la înălțimea de 600 
m. cu deschiderea imediată 
n parașutei și aterizare la 
punct fix ; 2) salt individual 
de la înălțimea de 1 000 m. 
cu deschiderea intîrziată a 
parașutei pînă la 10 sec. și 
aterizare la punct fix.

Sportivii bucureșteni vor 
evolua la fiecare probă în 
două manșe, la acordarea 
punctajului ținîndu-se sea
ma de media rezultată în 
aceste două salturi.

„Cupa primăverii" anunță 
o dispută foarte strînsă, 
spectaculoasă. Ea este re
zervată, în special, celor mai 
tineri parașutiști bucureșteni 
ji va constitui, fără îndoială, 
an bun prilej de verificare 
1 cunoștințelor lor.

în cele două restanțe jucate Ieri în cadrul 
categoriei A la volei masculin, finalistele 
„C.C.E.”, echipele bucureștene Dinamo și 
Rapid au învins fără a ceda seturi : .în 
Capitală, Dinamo 3—0 (13, 3, 1) după 50’ cu 
Petrolul Ploiești, iar la Oradea, Rapid 3—0 
(12, 9, 13) după 70’ eu Alumina.

Start în turneul international de sah’ 5
Azi după amiază, la ora 16.30, în aula Institutului de petrol 

și gaze, arbitrii vor pune în mișcare ceasurile In prima rundă 
a turneului internațional de șah de la București. Pe lista 
jucătorilor români, anunțată anterior, a fost inclus și maestrul 
Gh. Mititelu, din cauza indisponibilității survenite în ultimul 
moment a unui șahist străin (maestrul internațional iugoslav 
Di Marovici). La turneu participă, așadar, 6 jucători străini și 
8 români. Tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de 
concurs are Ioc astăzi, Ia ora 10,30.

Plutonul fruntaș rulează spre București. La trenă : 
Gh. Moldoveanu

Foto : Aurel Neagu

In prima etapă a „Cupei F. R. C.~,
medie orară: 44,250 km!

• învingător : D. Kotev (R.P.B.) • Azi, etapa a ll-a

Primul concurs de călărie al anului

5 înotători romani ia Rijeka
La 

niela 
rescu 
nai de la Rijeka.

sfîrșitul acestei săptămîni, 5 înotători fomâni, Da- 
Coroiu, Dan Demetriad, Zeno Giurasa, Petre Teodo- 
și Alexa Băin vor participa la-concursul internațio-

Trimisul nostru special la Stockholm, 
C. COMARNISCHI, ne relatează telefonic:

Oscar Recer (Dinamo București) — unul dintre favoriții 
concursului

Foto: A. Neagu

Echipa feminină a României s-a calificat 
in grupa semifinală

Campionatele mondiale de tenis de masă 
au făcut un pas important spre desemnarea 
echipelor laureate. Din cele 70 de formații 
(40 masculine și 30 feminine) prezente la 
startul preliminariilor, au rămas în lupta 
pentru cele două titluri numai 16 și anume 
câștigătoarele de grupe. Echipa reprezen
tativă de fete a României a trecut prin sita 
calificărilor, obținlnd dreptul de a parti
cipa la disputa din grupa semifinală, fiind 
de pe acum calificată printre cele mai 
bune 8 echipe din lume. Desigur, din acest 
moment încep meciurile grele, fiecare din
tre ele avînd o mare pondere în stabilirea 
ierarhiei mondiale.

grupa A — Japonia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană.
B — Ungaria, U.R.S.S., ROMÂNIA, 
Germaniei

Fără îndoială că acum vă interesează 
componenta grupelor semifinale. Ele arată 
astfel:

Fete:
Anglia,

grupa
R. F. a

Băieți: grupa A — Japonia, U.R.S.S., 
Iugoslavia, R. F. a Germaniei.

grupa B — R.P.D. Coreeană, Suedia, Ce
hoslovacia, Anglia.

Din jocurile la care am asistat mi-am 
făcut o părere — pe care imi permit să

(Continuare in pag. a 4-a)

din Calea Plevnei, va 

anului. In programul 

fi dresaj, la care vor

Simbătă fi duminică, pe baza hipică 

area loc primul concurs de călărie al 

concursului figurează probe de obstacole 

lua parte sportivi de la cluburile bucureștene Dinamo, Steaua 

Știinla, precum fi membrii loturilor republicane de seniori 

juniori.

Simbătă întrecerile vor începe de la ora 15,30 și duminică 

la ora 9,30.

fi 
fi

de

TENIS: Parcul spor
tiv Progresul, ora 15:

9
întâlnirea internațională 
masculină de tineret 
România — U.R.S.S.

C IC L 1 S M : Șoseaua 
Giurgiului, km 10,5, ora 
15~: start în etapa a 
Il-a a .Cupei F.R.C.".

ȘAH: Aula Institutu
lui de petrol și gaze, ora 
16,30 : turneu internațio
nal masculin.

î Dragostea pentru sport condiționează performanța!
I Jocurile sportive se bucură de 

o largă popularitate în Cluj. Nu 
este, deci, de mirare că — tra- 

| dițional — formațiile de baschet, 
■ de volei și de handbal din orașul 
, de pe Someș sînt de obicei prin- I tre protagonistele luptei pentru 

titlu. In toamna anului trecut, 
Ibaschetbaliștii, voleibaliștii și 

handbaliștii au fost printre pri- 
. mii care s-au bucurat de noua 
| podoabă (în egală măsură arhi

tectonică șl sportivă) care este 
| Sala Sporturilor. Am urmărit, 

timp de o săptămînă, antrena- 
| men tele unor echipe clujene în 

această sală, pentru a vedea în 
| ce măsură este folosită frumoasa 

bază sportivă de lîngă Parcul

sportiv Babeș, pentru a vedea 
în ce măsură se străduiesc spor
tivii și antrenorii să-și achite 
dubla obligație de a se menține 
printre fruntașii sporturilor iu
bite și de a folosi judicios con
dițiile materiale de care dispun, 
rod al unor însemnate eforturi 
materiale. Am ales trei exem
ple reprezentative, cărora le de
dicăm rîndurile de mai jos.

★
Am văzut două antrenamente 

de handbal ale echipelor — fe
minină și masculină — Universi
tatea Cluj. Mărturisim că cel al

I
I
I

fetelor nu ne-a permis aprecieri 
prea favorabile.

în primul rînd, lipsea antreno
rul (asist, univ. T. Rusu). Obli
gațiile de catedră, primind față 
de jumătatea de normă de la sec
ția de handbal, l-au reținut cîteva 1 
zile la cursul de schi al Institu- I 
tului pedagogic. Antrenamentul, 
supravegheat de un membru al I 
biroului de secție, nu avea prea 
multe contingențe cu noțiunile, 
interdependente astăzi, de „mo- ■ 
dern" (citiți : intens, variat, com- I 
plet) și „performanță". Atmosferă 
de acalmie, densitate scăzută fi- |

G. RUSSU-ȘIRIANU j

(Continuare in nav. a 2-a)

Debutul „Cupei F.R.C.rt a 
fost strălucit. Prima etapă, 
desfășurată ieri pe ruta Bucu
rești- Urziceni- București (100 
km), a fost deosebit de ra
pidă, 
fiind de

Se pleacă ca din.., pușcă. 
Firește, multi dintre cei 75 de 
concurenți prezenți la start 
nu pot rezista. Se formează 
mai întîi două plutoane, apoi 
trei, patru, pentru ca în final 
să înregistrăm șapte grupe de 
rutieri. Printre cei care nu pot 
face față se află și I. Cosma, 
I, Stoica, L. Zanoni, N. Ciu- 
meti, G. Dumitrescu (m-am 
săturat să vă lot spun „po
vestea* cu neatenția!), Bocev, 
C. Ciocan, Alex. Sofronie. In 
primul grup se aflau la în
ceput 20 de rutieri. La km 47 
au rămas Juravle, Drăglii- 
cioiu și Savov. La km 53, T. 
Vasile a avut o defecțiune, iar 
C, Ciocan și Alex. Sofronie au 
rămas fiindcă n-au mai putut 
să suporte ritmul. Astfel, sprin
tul final și l-au disputat 14 
alergători. A încercat St. Su
ciu, dar doi rutieri bulgari 
i-au luat plasa și la demaraj 
l-au întrecut. Cu toate acestea, 
St, Suciu, C. Grigore, G. Moi- 
ceanu și Gh. Moldoveanu au - 
meritul de a fi contribuit e- ? 
fectiv la mărirea mediei orare. 
Foarte bună comportarea aler
gătorilor bulgari /

1. D. Kotev (RPB) 2h 
15:36: 2. I. Bobekov (RPB); 
3. St. Suciu (România); 4, 
A. Sareev

media orară generală
44,250 kml.

(RPB); 5. A. Ki
rilov (RPB); 6. C. Grigare 
(România); 7. Gh. Moldoveanu 
(România); 8—12. I. lorda- 
nov (RPB), W. Ziegler (Ro
mânia), Gh. Suciu (România), 
V. Kutuiev (RPB), 1. Arde- 
leonu (România); 13. G. Moi- 
ceanu (România); 14. V. Bur
lacii (Steaua) — același timp.‘ 
Azi etapa a Il-a: București- 
Giurgiu-București (100 km), 
plecarea la ora 15 de la km 
10,5.

HRISTACHE NAUM

Turneul final al campionatului 
de juniori la box

GALAȚI, 13 (prin telefon). O 
bună parte dintre întîlnirile 
disputate pînă acum în cadrul 
turneului- final al campionatului 
de juniori s-a bucurat de apre
cierile unanțmc ale spectatorilor, 
între acestea figurează partidele 
P. Dobrescu (Prog. Brăila) — 
N. Batalan (Dinamo Buc.) și N. 
Petrescu (Voința Buzău) — (3. 
Răchițeanu (Tractorul Brașov) 
cîștigate, la puncte, de primii.

Joi seara întîlnirile dintre ju
niorii mici s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Gh. An
drei (Dinamo București) b.p. G. 
Urdea (C.I.L. Sighetul Marma- 
ției), D. Gheorghian (Farul) b.p. 
I. Mostiu (Aurul Barza), I. A-

babei (Dinamo Bacău) b.p. I. Mu- 
reșan (Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii), O. Rusit (Farul) b.p. C. 
Hodut (Crisul Oradea), D. Frecuș 
(P.A.L. Brăila) b.ab. I Fr. Ciu- 
glea (C.S.M. Reșița), T. Ciobota- 
ru (C.S.M.S. Iași) b.p. T. Șișcă 
(Steagul roșu Brașov), Gh. Pe- 
teanu (Voința Cluj) b.ab. II V. 
Căileanu (Constructorul Hune
doara), Șt. Tatu (Comerțul Ale
xandria) b.p. M. Vintilescu (O- 
limpia București), Șt. Popescu 
(Voința Galați) b.p. I. Chivu 
(U.M. Timișoara), I. Ilie (Con
structorul București) b.p. Al. But 
(C.S.M. Cluj), V. Lehăduș (Con
structorul Galați) b.ab. II E. Kind
ling (C.F.R. Timișoara), D. Ze- 
linca (C.S.M. Cluj) b.ab. II Gh. 
Petrovai (Chimia Suceava).

T. SIRIOPOL
Și

GH. ARSENIE — coresp.



Știri, clasamente
Incepînd de astăzi, în mai multe 

orașe din țară se dispută jocurile 
din cadrul etapei de zonă ta campio- 
natului de calificare. La această în
trecere iau parte formațiile (mascu
line și feminine) ciștigătoare ale cam
pionatelor regionale. Partidele au 
loc în zilele de 14, 15 și 16 în ur
mătoarele orașe (între paranteze echi
pele participante): MASCULIN : Tg. 
Jiu (LC.O. Arad, Voința Tg. Mureș, 
Chimia Făgăraș, Unirea București) ; 
Reghin (Minerul Baia Mare, Moldova 
Dași. Rapid Oradea. Voința Bistrița) ; 
Sighișoara (ASA Ploiești, Voința Bră
ila, Sănătatea Piclișa, Știința C. de 
Argeș) : București, meciurile au loc 
pe terenul de la stadionul Ciulești 
(Eiectroputere Craiova, Chimia T. 
Măgurele, Marina Constanța. Știința 
Moinești) ; FEMININ: Crateva (Șc. sp. 
Arad, Sparta Mediaș. Bucura Hațeg,' 
Viitorul Drăgășani) ; Timișoara (Con
structivi Baia Mare, Luceafărul 
Beiuș, Tinerețea Dej, A u tona pi d Cra
iova) : Galați (Șc. sp. Tg. Mureș, 
Voința București, Voința Rădăuți, 
Șc.. sp. Piatra Neamț) ; Birlad (Vo
ința Brăila, Confecția Călărași. Șc. 
sp. Ploiești, Șc. sp. Constanța).

★
Printr-o hotărtre a federației, echi

pa feminină Partizanul Roșu din 
Brașov a fost eliminată din seria 
a Il-a a. campionatului categoria A. 
pentru două neprezentări consecu
tive.

CLASAMENTE. CATEGORIA A 
SERIA I 

MASCULIN

FEMININ

1. Dinamo Buc. 5 9 0 0 153: 78 18
2. Steaua 9 9 0 • 15€: 97 18
3. Potit. Tim. 11 « • 5 177:134 12
4. Din. Bacău io 5 e 5 163:115 10
5» Univ, Buc. 9 5 0 4 130:103 10
6» Din. Brașov 11 5 • 6 129T148 10
7r C.S.M. Reșița 11 5« C 142:165 10
S. Raf. Teleajen 11 3 2 6 133:171 8
9. Polit. Galați ' 10 2 1 7 115:159 5

10. Agron. Iași 11 0 1 !• 182:S1« 1

1. Rapid Buc. 11 9 0 2 107: 75 18
2. Uaiv. Tim. 11 8 0 3 104: 53 16
3. Rulm. Brașov 11 6 1 4 115:103 13
4. Lie. nr. 4 Tim. 11 6 1 4 87: 80 13
5. Univ. Buc. 11 6 0 5 74: 57 12
6. Progr. Buc. 11 5 2 4 105:106 12
7. Mureșul Tg. M. 11 6 0 5 81: 84 12
8. Confecția Buc. 11 1 3 7 62: 94 5
9. Voința Sighiș. 11 1 2 8 82:129 4

RUGB!

X

CE SE INTÎMPLĂ LA
Nu de mult, am atras atenția că 

meciurile de rugbi din cadrul cate
goriei A programate de către fede
rația de specialitate în orașul Pe
troșeni sînt... reprogramate, prin 
intermediul organelor locale, fieria 
Lonea, fie la Petrila, unde condițiile 
de desfășurare a unor competiții 
cu caracter republican lasă mult de 
dorit. Iată ce ne-a declarat, de pil
dă, arbitrul meciului Știința Petro- 
șeni — Agronomia Cluj, ing. Teo- 
dar Wiling :

„Ne-am deplasat Ia Lonea cu im
presia fermă că acolo meciul va 
avea loc în aceleași condiții ca și la 
Petroșeni. Dar lucrurile n-au fost 
de toc așa. Mai intii, că Ia ora so
sirii noastre, două echipe de fotbal 
din regiune erau angajate intr-o 
«miuță». A trebuit să așteptăm... 
joaca lor și apoi, după unele discu
ții, să intrăm pe teren. La Lonea 
arbitrul nu are unde să se echipeze, 
la fel și jucătorii care au folosit 
pentru aceasta tribunele. In ceea ce 
privește terenul propriu-zis de joc, 
el prezintă multe zone cu denive
lări care îl fac, practic, de nelo- 
IOsit..."

Un caz aproape similar se petrece 
la Cluj. Am amintit, de pildă, că 
meciul dintre Agronomia și Grivița 
Roșie a avut loc pe terenul II din 
parcul sportiv „Babeș-Bolyai", unde 
jucătorilor nu li s-au asigurat con
diții de joc regulamentare.

Care a fost poziția organelor lo
cale UCFS din Cluj la semnalele 
ziarului, ne-o demonstrează condi
țiile în care s-a desfășurat, dumini
că, meciul dintre Agronomia și 
Farul Constanța. Să dăm cuvîntul 
urnii martor ocular, antrenorul Al. 
Carnahel :

„Dacă meciul Agronomia —• Gri
vița Roșie a fost programat pe te
renul II, în schimb cel dintre Agro
nomia și Farul a avut loc pe. .. te
renul III, nu numai fără împrej
muire, dar, după mine, neomologa- 
bil. Gropile și noroiul existente, tră
dează aspectul de maidan al aces
tui teren Pe care se desfășoară me
ciuri oficiale. Este o notă proastă 
pentru clujeni, cunoscuți, îndeobște, 
ca bune gazde și, totodată, o des-

|zaharîaFlaișer

A încetat din viață, după o 
ffrea suferință, Zaharia Flaișer, 
vechi și devotat activist al miș
cării de cultură fizică și sport 
din țara noastră.

Toți cei care l-au cunoscut îi 
Wor păstra o amintire luminoasă.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

ACTIVITATEA LA ZI
BUCUREȘTI. în cadrul etapei a 

IlI-a a campionatului universitar pe 
echipe au fost înregistrate cîteva re
zultate promițătoare. BĂRBAȚI: 100 
m: A. Mnnteanu (Construct?.) 11,1; 
200 m: M. Izbășescu (G) 23,1 ;
400 m : A. Ștefan (Politehnica) 
52,. 4 ; 800 m : N. Drăgu țescu (Uni
versitatea) 2:01,4, MC—A. Vlădoianu 
(P) 1:59,8; lungime: S. Lupan (P) 
6.85. €. Agapie (I.S.E.) 6,85 ; tri- 
! u : V. Radețchi (P) 13,43 ; înăl
țime: Ș. Ioan (P) 1,98; prăjină: 
S Marian (C) 3,60 ; disc : 1. Vasi- 
loiu (Agronomia) 39,29, HC—S. Ho- 
doș (P) 45.27; suliță : Al. Noliit
(P) 57.08 HC— S. Hodoș 60,82 ; 
FFMEI : 80 mg : M. Simedru (Univ.) 
12.2. HC— A. Vitalios (P) 11,9; 
înălțime: M. Siraedru 1,48.

MEDIAȘ. Rezultate înrrgistiate la 
primele concurs uri în aer liber: JU
NIORI I: JM m: S. Rotam (Șc. 
sp.) 11.6 . T. Rabin (C-S.O.)
52.0 : lantime : S. Rotaru 6.17 ; J1 - 
NIORI II : 80 m I. Ignat (C.S.O.) 
9.9 : greutatr 6 kg : I. Bazic (C.S.O.) 
11,*5. (P. PopescB-coresp.).

ODORHEI-. La primul concurs in 
ier liber, desfășurat recent, au parti

POPICE

UN NOU CONCURS DE SELECȚIE
* întihiirile internaționale ale po

picarilor fruntași continuă. După în
trecerile susținute la București cu 
reprezentativele’ R. F. a Germaniei, 
sportivii noștri se vor deplasa Ia

ATITUDINI

PETROȘENI SI CLUJ ?
considerare a propriilor lor specta
tori, care vizionează meciurile in 
condiții improprii..."

★
Iată cum stau lucrurile la Petro

șeni și Cluj. Nu știm cine a avut 
această inițiativă. Nu știm, de ase
menea, cum comisiile de competiții 
ale consiliilor regionale UCFS Hu
nedoara și Cluj admit astfel de si
tuații de netolerat și de ee nu iau 
măsuri pentru reglementarea unor 
neajunsuri care se repetă !?

TIBERIU STAMA
P. S. Meciul Știința Petroșeni— 

Gloria a avut loc, in fine, la 
Petroșeni. Să fie oare, o intrare 
în normal ?

(Urmare din pag. 1)

zic, tehnic și tactic, chiar forma
lism — iată caracteristicile de 
bază ale acestor 90 de minute 
consumate prea puțin util prin» 
ocuparea sălii. Iar utilitatea re
dusă a fost determinată, credem, 
în special de nerespectarea im
portantului principiu pedagogie 
al participării active și conștiente. 
Dacă lipsesc atracția pentru efor
tul fizic intens și conștiința ne
cesității acestuia, atenția, dărui
rea — pe scurt, dacă lipsește 
PASIUNEA — performanța ade
vărată, nivelul tehnic superior 
sînt de neatins.

Antrenamentul următor (joi 
seara) s-a desfășurat la un nivel 
mai bun. Dacă atribuim însă 
acest lucru prezenței antrenorului 
ajungem la concluzia că se lu
crează la antrenamente doar din 
obligație, dar chiar și atunci după 
„principiul" mai micului efort.

Locul I pe care-1 ocupă echipa 
feminină Universitatea Cluj în 
clasamentul categoriei B seria a 
Il-a (cu șanse mari de a-1 păstra 
și, deci, de a promova în cate
goria A) obligă la mai mult. Dea
supra oricăror considerente de -- 
natură să scuze slăbiciuni de 
pregătire — accidentări, sesiune 
de examene etc. — credem că a 
sosit timpul participării totale a 
jucătoarelor. Dacă antrenorul 
este absent sau, pur și simplu, 
este întors cu spatele la vreo ju
cătoare asta nu înseamnă că e- 
xercițiiie trebuie întrerupte sau 
„ușurate". Cu o oră și jumătate 
(de două-trei ori pe săptămină) 
de „mișcare“, nu se poate face 
performanță! Asta fără să mai 
insistăm asupra altui aspect, ace
la al ocupării de ore prețioase în 
Sala Sporturilor. La urma urmei, 

cipat atleți de la Confecția Odorbei 
și Tractorul Tg. Secuiesc. Cei mai 
buni : BĂIEȚI: înălțime: C. Dusa 
(C) 1,75; prăjină: K. La dai (C) 
3.60; FETI; : 200 m: E. Vitalioș 
(T) 27,3 ; 400 m : E. Vitalioș 60,4 ; 
800 m: I. Sacaci (T) 2:25,0; înăl
țime: E. Keiemen (T) 1,45. (.4. Kn- 
lega-coresp.).

CLUJ — Concurs de verificare des
fășurat pe o vreme nefavorabilă. 
Cîteva rezultate : seniori : 100 m :
D. Grama 11,0 ; 2«e m : D. Grama 
22,6: 800 m : Gh. Plăcintaru 1:58.2 j 
1 500 m: I. Căpraru 4:03,2; disc: B. 
Schuster 46,25; juniori: 10# m: Gh. 
Lascu 11.2. Al. Satmari 11.2 ; 2B0, m: 
AI. Satmari Z3.4: senioare : ÎM m :
I. Silai 26.4; 400 m: A. Iacob 60,0. 
(A. Palade-Ursu, corespj.

BUCUREȘTI — în împrejurimile 
Circului de Stat a avut loc cea de-a 
doua etapă a -Cupei Primăverii” la 
marș. Primii clasați la Individual : 
seniori (10 km): 1. M. Perșinaru 
(TeleT.), 2. L Bogdan (Met.). 3. L.
Gisitu (Steaua); juniori I (8 km):
1. C. Dinu (Șc. sp. î). L S. Odobasian 
(Din.). 3. D. Ungureanu (Șc. sp. 2): 
juniori II (3 km); 1. p. Ene (Met.).
2. P. Penescu (Met.). X. D. Afloarei 
(Șc. sp. 2). Clasament generai pe 
echipe după două etape : 1. Tele
foane 1«S p. 2. Dinamo ll« p. 3. Me
talul 63 p. 4. Șc. sp. 2 49 p. 5. Steaua 
8 p. (Nicolae D. Nicolae, coresp.).

Budapesta, unde vor întilni la 29 
aprilie selecționatele R. 1‘. Ungare.

In vederea confruntărilor cu popi
carii maghiari va avea loc simbită 
și duminică, pe arena Voința din 
Capitală, un concurs de selecție, la 
care au fost invitați jucătoare și ju
cători remarcați în campionatul repu
blican pe echipe. Printre selccționa- 
Inli se numără cunoscuții sportivi 
Elena Lupescu, Elena Trandafir, 
Crista Sz«es, Petre Purje, Cristu Vî- 
nătoru, Ion, Micoroiu precum și 
o serie de tineri ca F.lena Vonica, 
Constantin Voicu și alții. Se va juca 
la probele clasice de 100 bile mixte 
femei și 200 bile mixte bărbați, 
tur-retur. Sîmbătă, întrecerile încep 
Ia ora 15 și continuă duminică de Ia 
ora 8.

9 După mai bine de șase luni de 
întreceri viu disputate, s-a încheiat 
campionatul Capitalei. Clasamentul: 
feminin — 1. Rapid 62 p., 2. La- 
romet 60 ip, 3. Gloria 58 p; mas
culin ■— I. Rapid 65 p, 2. Construc
torul 53 p, 3. Gloria 52 p. Primele 
două echipe din ambele clasamente 
s-au calificat în faza de zonă a 
campionatului republican.

pentru cîteva zeci de șuturi la 
poartă, două-trei „angajări" de 
pivoți și un pic de alergare (dacă 
se poate nu prea... obositoare) nu 
e neapărat nevoie să se închirieze 
această bază sportivă. Costă bani 
mulți și îi și împiedică pe alții, 
mai vrednici, să o folosească...

Departe de noi gîndul de a con
testa dorința tuturor — jucătoare, 
antrenor, suporteri — de a pro
mova, de a ajunge la un nivel 
înalt de pregătire în „A". Dar, 
campionatul următor nu e așa 
departe, iar eventuala promovare 
presupune valoare certă, cores
punzătoare componentelor echi
pei și calificării antrenorului 
lor, corespunzătoare așteptărilor. 
Evoluția în retur a acestei echi
pe arată de pe acum un reviri
ment. Continuarea pe acest drum 
se impune 1

V ★

Mult mai intense și mai stricte 
ni s-au părut' antrenamentele 
echipei masculine Universitatea 
Cluj (antrenor R. Sotiriu), ade
vărate exemple prin atmosfera 
de seriozitate perfectă, prin con
ținutul variat și prin metodica 
lor. Nu ne-a surprins comporta
rea jucătorilor într-un meci cu 
C.S.M. Reșița: joc clar, curat, 
în viteză, rod evident al pregă
tirii de factură modernă pe care 
am putut-o vedea și al pasiunii 
cu care jucătorii, disciplinați, lu
crează fără să piardă o secundă, 
o fărîmă din avantajul unei ast
fel de săli. Spațiul relativ res- 
trîns pe care-1 acordăm acestei 
echipe nu se justifică prin aceea 
că ne-ar interesa doar aspecte 
negative. Pur și simplu, credem 
că e suficient pentru a spune to
tul despre această formație care

„PASIONAȚI!44
De la început trebuie să vă mărtu

risesc că numirea mea în comisia de 
examinare a profesorilor de educație 
fizică, din raionul Făgăraș m-a luat 
prin surprindere. Am încercat sâ 
obiectez, dar pas să găsesc înțelege
re I Tovarășul de la minister, care 
mă chemase era de neclintit în ho
tar irea lui.

— Știm că posezi un robot electro
nic R.E.S. 117 (Răspunsuri exacte în 
probleme de sport) așa că îți va fi 
ușor. De altfel, vei fi cu vot con
sultativ — mi-a spus tovarășul. apoi 
s-a ridicat în semn că puteam să 
caut încotro vine ușa.

Ce era sâ fac 7 Am încărcat ba
teriile „amicului" meu R.E.S. 117, și 
iată-mă la Făgăraș, în comisia de 
examen. Aici am explicat celorlalți 
membri cum lucrează robotul.

— Cind clipește becul verde, e 
semn că vrea să spună ceva. Cind 
se aprinde becul roșu, care ține loc 
de nas, înseamnă că cel interogat 
minte — am expli
cat eu. Iar cind - 
robotul începe să 
biziie, e semn că 
cel care răspunde 
a spus una gogo
nată rău.

N-am avut vreme să explic mai 
multe pentru că în fața comisiei s-a 
și prezentat un candidat.

— Marta Jurcă. profesoară de e- 
ducație fizică la Școala de 8 ani 
din orașul Victoria. Mutată la Vic
toria din comuna Voivodeni.

După vreo jumătate de oră de 
întrebări și răspunsuri, președintele 
comisiei era gata sâ spună „mulțu
mesc. altul la rînd“, cind R.E.S. 117 
a început să clipească și i-a întins 
un bilețel pe care erau scrise trei 
întrebări.

— Ce v-a determinat să urmați
I.C.F.?  — a citit președintele prima 
întrebare.

— Pasiunea mea pentru sport. îmi 
place să cresc elemente tinere, sâ 
mă ocup intens de pregătirea lor." 

Nasul robotului era. roșu ca para 
focului. Tovarășa Jurcă s-a oprit, 
înțelegînd că nu-i a bună.

— Răspunsul este inexact — s-a 
auzit vocea robotului. Tovarășa 
Marta Jurcă a fost criticată la con
sfătuirea pe regiune a profesorilor de 
educație fizică. Idem, de secția ra
ională de învățămînt. Tovarășul Va- 
sile Mărgineanu, președintele consi
liului raional UCFS, spune că .dînsa 
ocupă degeaba un loc în schema 
școlii.

— Trecem la întrebarea a doua — 
a continuat președintele. Cum faceți 
lecțiile de educație fizică ?

— Cum am învățat la I.C.F. Lucrez 
împreună cu elevii.

R.ES. 117 a făcut o strîmbătură și 
a început să bîzîie. semn că min
ciuna era gogonată rău.

— La I.C.F. nu se învață așa cum 
procedează candidata ! Marta Jurcă 
face lecțiile stînd pe semn și bătind 
tactul cu piciorul. Văzîndu-i aptitu
dinile, tovarășul director N, Negară 
a propus să i se cumpere o tobă 
de jazz.

Președintele a citit și ultima în
trebare.

— Ați fost vreodată aplaudată, to
varășă Jurcă ?

Candidata a făcut ochii mcari, apoi 
a clătinat din cap în semn că nu.

— Răspuns inexact ! Tovarășa Jur
că a fost aplaudată, dar nu știe, 
pentru că a lipsit la conferința con
siliului raional UCFS, unde a* fost 
delegată. Iar acolo, sala a izbucnit 
în aplauze cind cineva a propus ca

deține locul I în seria a Il-a a 
categoriei B și de la care aștep
tăm rezultate frumoase.

★
Un al treilea exemplu — echi

pa feminină de volei Universi
tatea Cluj din categoria A. Ne-a 
impresionat contrastul dintre ca
litatea tehnică aparentă (cu 
unele rezerve privind volumul de 
muncă) a antrenamentelor și si
tuația, totuși, mediocră a echi
pei în clasament. Antrenorul 
(prof. I. Scurtu) ne-a părut des
tul de scrupulos, de atent. 
Individualizarea se făcea bine 
în schimb, ' efectivul redus 
și încă neomogen al echipei 
explica multe. La antrenamente 
și prin discuții cu antrenorul am 
aflat „secretul" : s-au ivit difi
cultăți pentru a se înjgheba un 
minimum de 6 jucătoare strict 
regulamentar necesare prezentării 
pe teren ! în pragul returului (12 
februarie) media prezenței la an
trenamente era încă sub... linia 
de plutire, doar 7—8 jucătoare 
(printre care două tinere transfe
rate ad-hoc de la Școala sportivă) 
participînd la pregătiri în pauza 
dintre tur și retur. Cu efectivul 
redus — uneori și din cauze o- 
biective, e drept — și cu spec
trul retrogradării în față echipa 
n-avea dreptul să vadă situația 
în culori prea roze. Și — de ce 
n-am spune lucrurilor pe nume ?
— munca de educație a cam lăsat 
de dorit. Altfel nu se explică... 
viteza cu care a dispărut sau s-a 
estompat dragostea față de club, 
față de sport. Așa de repede să 
fi fost ea înlocuită de interese 
meschine ? Nu de alta, dar — 
ne-a spus-o chiar antrenorul!
— jucătoarele A. Pali și M. Mar- > 
cu au condiționat, la un moment 
dat, participarea la antrenamente 

tov. Jurcă să nu fie aleasă în con
siliu pentru măritele sale in... inac
tivitatea sportivă.

Președintele comisiei de examene 
a făcut un semn și candidata a ieșit 
cu capul plecat. Următorul: Iancu 
Lăzărotu, profesor de educație fizică 
îu comuna Poiana Mărului. Exame
nul a urmat după tipic. La urmă 
R.E.S. 117 a înmânat președintelui 
comisiei o hârtie cu trei întrebări.

— Ce v-a determinat să urmați.., ? 
— a sunat prima întrebare.

— Pasiunea mea pentru sport. îmi 
place să cresc elemente tinere, să 
mă ocup intens de pregătirea lor...

Nasul robotului se roșise ca nici
odată. Candidatul a tăcut.

— Răspunsul este inexact ! Tova
rășul Lăzăroiu s-a înscris la Insti
tutul pedagogic — secția I.C.F. ca 
să se afle in treabă. Probabil pentru 
că n-a reușit la altă secție. Nu-i 
place meseria de profesor de educa
ție fizică,

— Cu ce a par
ticipat școala din 
Poiana Mărului la 
concursul regional 
școlar ? — a citit 
președintele întreba

rea a doua.
— Cu o echipă de schiori, copii din 

clasele V—VI care au luat premiul 
III, Școala noastră... Eu... ca preșe
dinte al asociației sportive...

— Răspuns inexact ! Echipa de 
schiori a fost pregătită de profesorul 
Mihai Ropotan, care pune cu ade
vărat pasiune acolo, in cătunul ce 
ține de Poiana Mărului. Tovarășul 
Lăzăroiu n-are nici un merit în a- 
ceastă direcție. Dimpotrivă !

Candidatul a înghițit în sec, iar 
președintele a pus ultima întrebare: 

— Cum vă „descurcați" ca președin
te al asociației sportive din Poiana 
Mărului ?

— Mă descurc bine~. Muncesc cu 
tragere de inimă, organizez con
cursuri...

R.E.S. 117 a început să bîzîie. semn 
că minciuna era gogonată.

— Inexact ! Ca președinte, tovară
șul Lăzăroiu nu descurcă ci... în
curcă lucrurile. Nu numai că nu se 
ocupă, dar nici nu vrea să știe că 
a fost ales președinte, deși alegerea 
s-a făcut cu consimțămîntul său. 
Poftiți dovada !

Zicînd acestea, robotul electronic 
a scos o scrisoare trimisă de Con
siliul raional UCFS Făgăraș (prin 
care cerea o situație) și returnată 
cu viza factorului poștal din Poiana 
Mărului, care scrisese: „Adresantul 
refuză primirea recomandatei, vă- 
zînd că e de la UCFS“.

Candidatul a părăsit sala, eu mi am 
luat robotul și am dat să plec.

— Lasă-ne pe R.E.S. 117 ! — m-a 
rugat președintele comisiei, Ne-ar 
fi de mare ajutor. Ne-ar ajuta să 
vedem și alte fațete ale candidaților.

R.E.S. 117 n-a vrut să r amină în 
ruptul capului. „Dacă mai dau de 
un candidat attt de „pasionat” da 
meseria lui ca cei doi. simt că mi 
s-ar arde toate lămpile de necaz- — 
mi—a șopiit ei.

SEVER NOR AN

P.S. Examenul de la Făgăraș n-a 
avut niciodată loc, pentru că nu-i 
în uzanța nici unui for. El se des
fășoară insă zi de zi, in fața unei 
comisii mult mai largi: opinia pu
blică, față de care asemenea ..pa
sionați" trebuie sâ răspundă.

S. N

și la meciuri de satisfacerea bmt 
pretenții materiale...

Discuțiile cu antrenorul și cu 
organele locale UCFS ne-au edi
ficat în mare măsură. E drept că 
în ultimii ani au plecat nume
roase jucătoare de la echipa clu
jeană, dar tot atît de adevărat 
este că și grija pentru creșterea 
din toate punctele de vedere a 
tineretului necesar unei echipe 
de categoria A a fost deficitară. 
Să nu uităm că această forma
ție, sub diversele denumiri de pe 
parcurs, a jucat, cîndva, dar ru 
de mult, un rol de frunte în 
campionat. Să fi scăzut chiar 
într-atît valoarea voleiului femi
nin clujean ? Noi nu credem, iar 
„noul val" de la Liceul cu pro
gram de educație fizică „N. Bal- 
cescu" și de la Școala sportivă 
(director : prof. I. Scurtu...) de
monstrează că se poate mai 
mult. Și la această echipă retu
rul a arătat resurse. Dar de ce 
a fost nevoie să se ajungă în si
tuații precare pentru ca ele să 
apară ?

★
Cele trei exemple diferă, dar 

au un punct comun esențial. Con
diții de lucru egale, competență 
tehnică a antrenorilor, chiar ap
titudini inițiale echivalente ale 
sportivilor, dar... rezultate dife
rite. Conștiinciozitatea și dragos
tea față de sportul preferat au 
decis... Nu este suficient să existe 
condiții bune de pregătire, antre
nori competenți și elemente dota
te pentru ca roadele să apară... 
automat. Sînt necesare crearea 
obișnuinței de a munci serios, 
preocuparea permanentă pen'ru 
schimbul de mîine, îndrumarea fi 
controlul in permanență.

Iar toate acestea sînt condiții^ 
nate, la rîndul lor, de PASIUNE!



Volei I
DUPĂ FINALELE CAMPIONATELOR ȘCOLARE I

IPartidele fetelor mai echilibrate decît ale băieților
Finalele campionatelor republicane 

școlare desfășurate recent Ia Cîmpia 
Turzii ne-au prilejuit unele consta
tări îmbucurătoare cu privire la 
„bobocii" voleiului nostru.

Spre deosebire de anii trecuți, 
eînd turneul fetelor se situa sub ni
velul celui al băieților din punct de 

- vedere al echilibrului și al interesu
lui. de data aceasta lucrurile s-au pe
trecut invers. Partidele dintre eleve 
bu fost mult mai disputate. In ma
joritatea lor rezultatul a răntas in
cert pînă la fluierul final, nemaivor- 
bind că pronosticurile „sigure" au 
fost rarități, iar în trei întîlniri 
(București—Constanța, Cluj—Sibiu,
București—Sibiu) cea mai echitabilă 
decizie ar fi fost de... meci egal, 
dacă aceasla s-ar putea aplica și în 
volei. în aceeași ordine de idei se 
poate spune (fără a minimaliza per
formanta elevelor din Constanța) că 
n-ar fi fost o surpriză pentru nimeni 
dacă titlul reveriea bucureștencelor. 
Un alt argument în sprijinul afirma
ției noastre este acela că in partidele 
fetelor s-au jucat 40 de seturi (în 
14 ore) și s-au marcat 924 de punc
te, față de cele 38 de seturi (12 
ore) și 895 de puncte din turneul 
băieților.

Derulînd filmul partidelor consta
tăm că procedeele tehnice folosite pe 
parcursul întrecerilor, alît în atac 
cît și în apărare, au fost executate, 
cu unele excepții, la un satisfăcător 
nivel. Spiritul de luptă a fost armo
nios îmbinat cu elemente de finețe 
în majoiitatea meciurilor, Loviturile 
de atac în forță — alternate cu mingi 
wpuse\ baloane salvate „in extremis*, 
scheme tactice bine ații irate, du
blajul și autodublajul. precum și 
blocajele în 2 și chiar 3 au fost 
arme bine folosite de echipele din 
Constanța, București, 
Ploiești. Rm. Vîlcea 
(băieți).

Dar trebuie să ne 
faptul, de loc îmbucurător că din 
nou au fost prezentate jucătoare cu 
talie mică. Astfel, redutabila echipa

Sibiu (fete), 
și București

referim și la

a Liceului „Mibai Viteazul* din 
București, deși a impresionat prin 
puterea de luptă, voleiul curai prac
ticat și schemele «ale tactice, ca și, 
mai ales, printr-o bună mișcare în 
teren, totuși, cu numai două jucă
toare de talie... medie, iar restul 
destul de mici, n-a obținut rezulta
tul scontat. Prof. Nicolae Ilumă, 
căruia nu i se pot contesta pri
ceperea, talentul pedagogic și pute
rea de muncă, ar trebui să-și în
drepte eforturile 9pre depistarea și 
selecționarea unor jucătoare cu talie 
mai înaltă, mai ușor susceptibile 
selecționării în loturile republicane. 
0 altă scădere semnalată este aceea 
că echipele de băieți, deși au prac
ticat un volei spectaculos, plin de 
fantezie, cu salvări de mingi „impo
sibile*, în atac au fost totuși foarte 
ineficace. In partidele lor s-a văzut 
mai rar preocuparea pentru lovituri 
în forță, derutante, ci mai 
pentru mingi moi, lifta te.

Printr-o comportare superioară pe 
parcursul întregului turneu, s-au re
marcat : Carmen Marinescu, Liliana 
Bodron, Maria Dobro geanu (Con
stanța). Marcela Costea, Eva Klein, 
Venera Zaharescu (București), Bodica 
Popa, Maria Olariu (Sibiu), Mino
dora Meseșan, Bodica Scurei (Cluj), 
Brigite Wolf, Ecaterina Gere (Timi
șoara), Dan Fava, Vasile Bobeică 
(Ploiești), Laurentiu Dttmanoiu, 
Constantin Dumitrușcu (Rm. Vîlcea), 
Daniel loneseu, Florin lonescu, Frânt 
Silaghi (București), Mircea Găvoz- 
deci, Lucian Burcea (Sibiu), Cezar 
Cojocarii, Nicolae Smeu (Constanța).

In încheiere, propunem forurilor 
de resort ca la finala campionatului 
viitor să participe cîte 6 echipe, iar 
formațiile de pe locurile 2 și chiar 
3 din „zonele4* puternice să participe 
în timpul finalelor la alte competi
ții gen „Cupa școlarului*. Astfel, va
loarea echipelor va crește prin asi
gurarea unui program mai bogat de 
jocuri.

mult

SASCM£T\

DUMINICĂ, ULTIMA ETAPĂ IN CATEGORIA A
Sfârșitul acestei săptămîni co

incide cu sfirșitul returului pen
tru echipele masculine și femi
nine din categoria A. Desigur, la 
ordinea zilei este bilanțul, în 
speță calificarea în turneul final 
și retrogradarea în categoria B.

în întrecerea 
line apele s-au 
fiind cunoscute 
care vor juca 
roșu Brașov și 
ră), precum și 
pante la turneul final care 
avea loc la Cluj săplămîna vii- 
toere. în ce privește titlul, Steaua 
pornește cu un avans de două 
puncte, destul de liniștitor în ipo
teza victoriei asupra formațiilor 
clasate actualmente pe locurile 
3—6 și a înfrîngerii doar în fața 
dinamoviștilor bucureșteni.

în competiția feminină, 1 
nica București dispune 
avans și de uri plus de 
decisive, greu de știrbit 
tre rapidiste, „outsiderele 
petiției. în ce privește retrogra
darea, -a doua echipă (Olimpia 
T. V. București n-are ., probleme) 
va fi cunoscută doar după ultima 
etapă, „șanse” avînd mai multe 
formații (în ordine, Constructorul 
București, Crișul Oradea și Uni
versitatea Iași).

Iată programul turneului final 
masculin de la Cluj : miercuri 19 
aprilie: Universitatea Timișoara

formațiilor mascu- 
limpezit oarecum, 
cele două echipe 
în „B" (Steagul 
Academia Milita- 
cele șase partici- 

va

— Dinamo București, Steaua 
Rapid, Politehnica București 
Universitatea Cluj ; joi 20 aprilie : 
Rapid — Universitatea Timișoara, 
Steaua — Politehnica, Universita
tea Cluj — Dinamo ; vineri 21 
aprilie: Universitatea Timișoara
— Politehnica, Dinamo — Rapid, 
Steaua — Universitatea Cluj : 
simbătă 22 aprilie: Steaua — 
Universitatea Timișoara, Politeh
nica — Dinamo, Universitatea 
Cluj — Rapid ; duminică 23 a- 
prilie : Universitatea Timișoara —- 
Universitatea Cluj, Rapid — Poli
tehnica, Dinamo — Steaua.
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CUR I E R INFORMAȚII
NICOLAE CARABAS. MEDGIDIA. 

Din scrisoarea dv., plină de năduf, 
am reținut următoarele rînduri : 
„De eînd am devenit suporter al 
echipei Universitatea Cluj — și, cum 
se spune într-o romanță, e mult 
de-atunci, o veșnicie — nu am avut 
atîtea supărări și necazuri ca * 
cest campionat. Și eînd îmi 
tesc de alte momente, eînd 
rul Georgescu și echipa lui 
reau Cupa României, cind juniorii, 
la rîndul lor, făceau turul stadio
nului după ce cîștigaseră cupa re
zervată lor, îmi dau lacrimile".

Dacă dv., care sînteți din Medgidia, 
suferiți atîta, vă puteți închipui ce 
este în inimile clujenilor... Vă refe
riți la două momente 
viața acestei echipe, 
suporterii își -amintesc 
cătorii, nu ?

de juniori 
Bradul vi- 
singur pe-

în a- 
amin- 
flocto- 
cuee-

glorioase din 
Oare numai 
de ele ? Ju-

BAIA MARE:.

Chimistul, iar în jocul 
dintre Constructorul și 
șeul de Sus numai un 
nalti (din trei !) a fost transformat.
Și în meciul de ,.B“ dintre C.S.M. 
Reșița și Minerul Baia Mare a 
ratată o lovitură de ia 11 metri, 
tor : Amotzki (C.S.M. Reșița).

Din moment ce așa se prezintă
din jucătorii de pe meleagurile dv. 
la capitolul „eficacitate", nu înțe
legem de ce protestează atîta echipele 

un 
pe-

fost 
Au-

unii

• Colegiul central al arbitrilor 
de fotbal analizînd modul cum au 
Fost conduse unele partide a hotă- 
rit următoarele :

— arbitrii V. Paladescu 
Botezata, ambii din Galați, 
suspendați pe cîte 8 etape 
arbitrajul slab prestat la
Metalul Rădăuți — Petrolul Moi- 
nești ;

— arbitrul Gh. Smeureanu — 
R. Vîlcea — a fost suspendat pe ? 
etape pentru semnalizări necores
punzătoare de la linie la meciul 
Progresul — U.T.A.

și Gh. 
au fost 
pentru 
meciul

eînd se acordă împotriva lor 
„11 metri”. Doar nu e nici un 
ricol l

VASILE SASARANU,
Iată un fapt care merită să fie cu
noscut. în etapa de duminică a di
feritelor campionate de fotbal dis
putate în regiunea Maramureș, au 
fost dictate 7 «lovituri de la 11 me
tri, dintre oare au fost transformate 
numai... 2 ! După cum ne informați 
dv., la Satu Mare, jucătorii Ghetina 
și Pali au ratat AMBELE lovituri de 
pedeapsă acordate în meciul

Ing. GHEORGHE MANDOIU.
TEȘTi. Sînteți nemulțumit de rezuU 
țațele și mai ales de comportarea e- 
chipei de fotbal care reprezintă o- 
rașul dv. în campionatul categoriei 
A. Și aveți dreptate. Vă supără, în 
mod special, atitudinea jucătorului 
Naghi, fostul adversar al lui Ion Io- 
nescu la titlul de golgeter. Acum, el 
muncește mai puțin, dar vociferează 
mai mult. De asemenea, puneți între
barea : oare Țurcan crede că se va 
menține la infinit în categoria A, 
fără a căuta să-și îmbunătățească 
tehnica ?

Omul este optimist. N-are voie ?..,

J. BERARIU

PI-

MECIUL FARUL — U.T.A.
SE VA JUCA LA TULCEA

Pentru faptul că în timpul me
ciului Farul — Progresul s-a arun
cat 
din 
rul 
rea 
ren

cu sticle pe terenul de joc 
Constanța, secția de îotbal Fa- 
a fost sancționată cu ridica- 
dreptului de organizare pe te- 
propriu pe 

Partida Farul 
mată în cadrul 
va disputa la 
începînd de la

o etapă.
— U.T.A., progra- 
etapei a XX-a, se 
Tulcea. duminică.

ION DUMITRESCU

DE LA CINCI LA DOUĂ
Pe stadionul din str. Dr. Stai- 

covici din Capitală funcționează 
un centru de învățare a fotbalului, 
pentru copii și juniori al clubului 
Progresul. Cu prilejul unui an
trenament făcut zilele trecute cu 
o grupă de elevi 14—15 ani, sub 
conducerea antrenorului Gustav 
Barasch, am reținut și ci tei a 
nume de elevi: Victor Alecu 
clasa a VIII-a Șc. generală 103 
și Marius Bătrînu clasa a VIII-a 
B Șc. generală 191.

Foto : T. Roibu

în ultimele etape ale categoriilor 
A și B arbitrajele s-au bucurat, 
în general, de frumoase aprecieri 
din partea spectatorilor și specia
liștilor. De asemenea, cronicarii 
ziarului nostru au notat cu cîte 
cinci stele pe mulți dintre cava
lerii fluierului, subliniind astfel 
contribuția substanțială adusă de 
aceștia la crearea unor spectacole 
fotbalistice frumoase, de bun nivel 
tehnic. Printre evidențiați au fost 
și cunoscuțîi arbitri N. MihăileScu,

Iată clasamentele în categoria A :
MASCULIN

I

19O6-15H 43
1444 41

1. Steaua Buc. 22 21 1
2. Dinamo Buc. 22 19 3
3. Polit. Buc. 22 14 8
4. Univ. Cluj 21 14 7
5. Rapid Buc. 22 11 11
6. Univ. Tim. 21 11 10
7. Polit. Galați 21 8 13
8. Din. Oradea 21 8 13
9. I.C.F. Buc. 21 7 14

10. Med. Tg. M. 21 7 14
11. Acad. Mii. Buc. 21 5 16
12. Steagul r. Br. 21 3 18

FEMININ

1. Polit. Buc. 17 17 0
2. Rapid Buc. 17 14 3
3. Univ. Cluj 17 11 6
4. Voința Brașov 17 11 6
5. Voința Buc. 17 9 8
€. Mureșul Tg. M. 17 7 10
7. Constr. Buc. 17 € 11
8. Univ. Iași 17 5 12
9. Crișul Oradea 17 5 12

10. Olimp. T.V. B. 17 0 17

I
Abonamente pentru jocurile de fotbal

Pentru a da posibilitate amatorilor de fotbal să poată ocupa 
totdeauna cele mai bune locuri Ia toate jocurile de fotbal ce se 
desfășoară pe stadioanele ..23 August” și .Republicii', întreprinderea 
de exploatare a bazelor sportive (I.E.41.S.) eliberează abonamente 
individuale, valabile pe întregul an. pe baza următorului tarif:

Tribuna I — 200 lei; tribuna a II-a : 150 lei; peluze — 100 lei. 
ABONAMENTELE SÎNT VALABILE LA TOATE

FOTBAL, ATÎT INTERNE CÎT ȘI INTERNAȚIONALE 
ȘOARÂ PE STADIOANELE AMINTITE.

Pentru abonați vor fi rezervate la stadionul „23 
rele 2 și 45 pentru tribuna I; sectorul 23 pentru 
sectoarele 7 și 31 pentru peluze ,• la stadionul „Republicii" sectoarele 
4 și 14 pentru triDuna I, sectorul 35 pentru tribuna a II-a și sectorul 
41 pentru peluze.

Abonamentele se eliberează zilnic ia sediul întreprinderii din 
10—14, iar marți și joi și după-

Politeh- 
de un 
valoare 
de că- 

■" com-

b-dul Muncii nr. 37—39, între orele 
amiază între orele 17—20.

informații suplimentare se pot 
interior 95 sau 22.31.01.

LOTO • PRONOSPORT • LOTO • PRONOSPORT • LOTO

JOCURILE DE 
CE SE DESFĂ-

August” sectoa- 
tribuna a II-a;

obține la telefoanele 21.30.30,

4 ZILE PINÂ LA ÎNCHIDEREA VÎNZĂRII BILETELOR LA TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
APRILIE 1967. O NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂLOTO DIN 18

Au mai răntas numai patru zile 
pînă la închiderea vînzării biletelor 
la tragerea autoturismelor LOTO din 
18 aprilie 1967.

Amintim că la această tragere se 
atribuie autoturisme „RENAULT 16", 
„RENA.ULT 10 MAJOR", „RE
NAULT DAUPHINE", „TRABANT 
601". în număr nelimitat, 100 de 
excursii prin traaerc la sorti 
RUL CAPITALELOR" cu ’ 
cîștigătoare din 4 extrase,, 
bani de valoare variabilă 
numere cîștigătoare din 4 
premii fixe în bani pentru 
cn 2 
trase.

„TU-
2 numere 
premii în 
pentru 3 

extrase și 
variantele 

numere cîștigătoare din 4 ex-

Se atribuie premii pe 6 categorii în 
loc de 5 categorii ca pînă acum.

Cîștigătorii excursiilor „TURUL 
CAPITALELOR* vor vizita orașele 
Kiev, Leningrad, Moscova, Varșo
via. Berlin, Fragă, Budapesta și 
So f ia.

Cumpărați biletele din vreme pentru 
a putea participa la această impor
tantă tragere Ia care se atribuie au
toturisme în număr nelimitat, excursii 
și premii în bani.

Luni 17 aprilie 1967 este ultima 
zi pentru vînzarea biletelor.

® Tragerea LOTO de azi va avea 
loc la București în sala din str.

Doamnei nr. 2 cu începere de Ia ora
17.45.

nr. 15® Concursul Pionosport
de duminică 16 aprilie 1967 acordă 
un autoturism „RENAULT 16‘ 
cadrul premiului excepțional, 
3.500 lei in numerar, in afara 
miilor obișnuite in bani

>“ în 
plus 
pre-

pon-Depuneți din vreme buletinele 
tru a putea participa la acest impor
tant concurs.

( Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport).

REZULTATE DIN CAMPIO
NATUL REPUBLICAN DE 

iunicTri
Steagul roșu Brașov — Metrom 

Brașov 3—1, Progresul București — 
Muscelul Cîmpulung 3—0, Olim
pia Oradea — Medicina Cluj 3—l. 
Gaz metan Mediaș — Șc. sp. Si
biu 2—0, Gloria Bîrlad — Flamura 
roșie Tecuci 2—0, 
Iași — C.F.R. 
C.S.M.S. Iași — 
3—0, Unirea Dej 
Sprie 2—0, Oltul 
Metalul Copșa Mică 2—0, Vago
nul Arad — C.F.R. Arad 4—0, Ind. 
sîrmci C. Turzii — Chimica Tîrnă- 
veni 6—0, U.T.A. — Politehnica 
Timișoara 2—0, Mureșul Deva — 
Autorapid Craiova 4—3, Minerul 
Anina — Progresul Strehaia 3—0, 
Stuful Tulcea — Portul Constanța 
0—3, Textila Buhuși — Victoria 
Roman 1—2*

Locomotiva 
Pașcani 0—-0, 

Foresta Fălticeni 
— Minerul Baia 
Sf. Gheorghe —

I. Ritter, Marin Niță și Emil Mar
tin. îndrăgostiți de jocul cu ba
lonul rotund, pe care l-au prac
ticat ani de-a rîndul, ei trăiesc o 
a <jf>ua tinerețe, conducînd cu com
petență meciuri din competițiile in
terne și uneori unele de peste ho- 

-tare.
Dar, s-a întâmplat ca după unele 

jocuri numărul stelelor să scadă 
surprinzător: la trei sau chiar la 
două. De ce ? Arbitrii menționați 
au condus cu greșeli, care 
trecut neobservate. Pentru a 
minți ce greșeli au făcut, 
da cuvîntul observatorilor 
rali :

N. 
Ritter 
Cluj) : 
a fost 
s-a uitat la Ferencz (n.r. arbitrul 
de tușă) și la 
de gol valabil 
în general nu 
promptitudinea 
nuită. Cred că 
golul acordat din ofsaid".

BAZIL MARIAN despre N. Mi- 
hăilescu (Dinamo Pitești — Fa
rul) : „Cu greșeli în aprecierea 
faulturilor (în repriza I). Nu a 
fost suficient de autoritar. Nu a 
fost bine ajutat de unul din tu- 
șieri, care nu a avut cele mai co
recte aprecieri la trei poziții de 
ofsaid".

V. VASILIU despre Emil Martin 
(Oltul Rm. Vîlcea 
cău) : „Nu a avut 
pe teren. A dat 
contra oaspeților, 
mult, nu a luat 
semnalizările arbitrilor de linie, 
adinițînd jocul dur".

Greșeli 
dar toate 
fășurarea 
atmosferă 
rile spectatorilor. Asemenea arbi
traje nu ajută 
rea nivelului 
Dimpotrivă...

Rîndurile de
nai, 
în seamă de cei vizați.

n-au
rea- 
vom 

fede-

PETRESCU despre 
(Progresul — Universitatea 
„Sub nivelul obișnuit. Golul 
marcat din ofsaid. Ritter

Iosif

semnalul acestuia 
a confirmat golul, 
a avut ascufimea, 
și precizia obiș- 

a fost obsedat de

— Dinamo Bă
nici o orientare 
decizii inverse, 
a fluierat prea 
în considerație

mai mici sau mai mari, 
influențează negativ des- 
unei partide, creează o 
nefavorabilă în rîndu-

cu nimic la ridica 
fotbalului nostru

față sînt
care operăm că va

un sein
ii luat

V. POMPILIU



„Mondialele" de
(Urmare din pag. 1)

v-o comunic și dv. — despre unele 
echipe care s-au calificat în 
grupele semifinale. Jucătoarele ni
pone au devenit mai incisive în 
executarea loviturilor. Ele demon
strează o forță sporită în lovirea 
mingii față de evoluțiile la pre- 

j cedentele ediții ale campionate- 
i lor mondiale. Foarte bine pregă- 
' tite s-au dovedit jucătoarele so- 
[ vietice, în special Zoia Rudnova 
j și Zvetlana Grimberg. Ele mînu- 
I lese paleta cu multă siguranță, au 
’ o mare viteză în mișcări, atacă 

fulqerător si puternic.
Trebuie să amintim despre impre

sia deosebită pe care au pro- 
dus-o jucătorii nord-coreeni. Sînt 
apreciati pentru măiestria cu care 
imprimă mingii efecte nebănuite, 
pentru dezinvoltura cu care atacă 
din poziții foarte dificile. Dintre 
ei se remarcă Pak Sin II, consi
derat ca unul dintre pretendent» 
Ia titlul mondial.

Încheiate miercuri seară tîrziu, 
meciurile România — Scotia la 
tete și România — Portugalia la 
băieți s-au încheiat cu următoa
rele rezultate t

România — Scoția țf) 3—0: 
Maria Alexandru — Hawkins 2—0 
(10. 11). Eleonora Mihalca — Bar
rie 2—0 (11, 10), Maria Alexan
dru. Eleonora Mihalca — Haw
kins. Barrie 2—0 (16, 12).

România — Portugalia (b) 5—0: 
Giurgiucă — Leuro 2—0 (5, 13). 
Cobîrzan — Carvalho 2—0 (15, 
14), Negulescu — Choi 2—1 
(—20, 14, 12), Giurgiucă — Car-

Cîteva notații pe marginea campionatelor europene de gimnastică HOLDSWORTH —

tenis de masă
valho 2—0 (11, 9), Negulescu — 
Louro 2—0 (7, 11).

★
In ultimele meciuri desfășurate a- 

seară formațiile noastre au obținut ur
mătoarele rezultate:

Băieți: România — R. F. a Ger
maniei 3—5 : Giurgiucă—Arndt 2—0 
(18, 16), Cobîrzan—Scholer 0—2 
(—18, —15), Negulescu—Ness 2—0 
(19, L3), Giurgiucă—Scholer 2—,0 
(14, 13), Negulescu—Arndt 1—2 
(—18, 9, —19), Cobîrzan—Ness
0—2 (—13, —12), Negulescu—
Scholer 0-2 (—10, —7), Giurgiucă— 
Ness 1—2 (21, —15, —14).
Fete: România—Suedia 3—1: Maria 
Alexandru—Rundstrom 2—0 (12,
10). Mihalca—Neidert 1—2 (—13,15, 
—17), Maria Alexandru. Eleonora 
Mihalca—Johansson, Neidert 2—0 
(17, 19), Maria Alexandru—Neidert 
2—0 (10, 16).

Vineri: România—U.R.S.S. și Ro
mânia-—Ungaria (fete, grupa semi
finală); România—Polonia (băieți, 
grupa pentru locurile 9—16).

Congresul F.l.T.M. l-a ales !n 
funcția de președinte pe Roy Evans 
(Țara Galilor), în locul lui Ivor Mon
tagu care s-a retras din această func
ție. Campionatele europene din anul 
1968 se vor desfășura la Lyon 
(Franța), iar cele mondiale din 1969 
la Munchen (R.F.G.). Pentru cam
pionatele europene din 1970 și-a 
depus candidatura federația de spe
cialitate din U.R.S.S., iar pentru C.M. 
din 1971 — Japonia. Uganda a fost 
primită în F.I.T.M., fiind cea de a 
108-a membră.

PE SCURTÎncepe întîlnirea de tenis
ROMÂNIA - U. R. S. S. (tineret)
Prima competiție internațională 

de tenis pe care o găzduiește în 
acest an capitala țării, își pro
gramează azi după-amiază meciu
rile de „deschidere" pe cochetele 
terenuri din parcul sportiv Pro
gresul, cu grijă reamenajate și 
respirînd a prospețime primăvăra- 
tică.

Vom vedea în întrecere echipele 
de tineret ale României și U.R.S.S., 
ceea ce înseamnă o confruntare 
neoficială de „Cupă Galea", după 
sistemul căreia se și dispută în- 
tîlnirea. în formația oaspe se dis
tinge, în mod deosebit, tînărul 
Timur Kakulea, o autentică spe
ranță a tenisului sovietic. El de
ține de pe acum un frumos pal
mares și în întrecerile de seniori, 
fiind clasat pe locul 5 în campio
natele unionale pe teren acoperit,

Luptători români evoluează în Bulgaria
La Sofia vor avea loc în zilele 

de 14, 15 și 16 aprilie două mari 
concursuri internaționale de lupte : 
„Memorialul Nikola Petrqv" la 
„greco-romane" și „Memorialul 
Dan Kolov“ la „libere".

La aceste întreceri participă și 

disputate in această iarnă la Mos
cova. Finalist al ediției trecute din 
„Cupa Galea", cîștigător al tur
neului internațional de tineret de 
la Harkov, primul jucător al re
prezentativei sovietice se anunță 
o „rachetă" redutabilă. Kakulea a 
evoluat, de altfel, și în primăvara 
trecută la noi, lăsînd o excelentă 
impresie. El va fi secondat de Al. 
Egorov și A. Volkov, echipieri de 
bază ai reprezentativei sovietice 
pentru „Cupa Galea". Oaspeților 
le va fi dată replica de către echi
pa de tineret a țării noastre, for
mată din talentații I. Sântei, V. 
Marcu și S. Mureșan.

Tot azi se dă startul și în în- 
tîlnirea feminină dintre reprezen
tativa U.R.S.S. și o selecționată ■■■ 
Bucureștiului. Programul primei 
zile începe la ora 15, la Progresul.

sportivL români : Gh. Berceanu 
(cat. 52 kg), I. Baciu (cat. 57 kg), 
I. Țăranu (cat. 78 kg) și C. Bu- 
șoiu (cat. peste 97 kg) — „greco- 
romane", Gh. Tăpălagă (cat. 52 
kg), Gh. Stan (cat. 57 kg), P. Poa- 
lelungi. (cat. 70 kg) și Gh. Urian 
(cat. 87 kg) — „libere".

MOSCOVA. în cadrul unui con
curs atletic, Romuald Klim a arun
cat ciocanul la 69,28 m. Sulițașul 
Lusis și-a făcut reintrarea cu o 
performanță de 77,30 m.

RIO DE JANEIRO. — A luat 
sfîrșit campionatul masculin de 
volei al Amcricii de Sud. Iată 
clasamentul final : 1. Brazilia 4 v ;
2. Venezuela 3 v ; 3. Chile 2 v ; 
4. Uruguay 1 v ; 5. Paraguay 0 v. 
Campionatul feminin a fost cîș- 
tigat de echipa Perului, care în 
meciul decisiv a întrecut cu 3—1 
echipa Braziliei.

LENINGRAD. — întîlnirea in
ternațională amicală de polo pe 
apă dintre selecționatele U.R.S.S. 
și Italiei a revenit sportivilor so
vietici cu scorul de 7—3 (1—1,
3—1, 1—0, 2—1).

VARȘOVIA. — Continuîndu-și 
turneul în Europa, reprezentativa 
feminină de baschet a Australiei 
a evoluat la Varșovia în compania 
selecționatei Poloniei. Victoria a 
revenit baschetbalistelor poloneze 
cu scorul de 56—32 (33—15).

NEW YORK. — Nici autorită
țile din Pittsburgh (Pennsylvania) 
n-au admis ca meciul de box 
Clay—Patterson pentru titlul mon
dial să aibă loc pe ringul acestui 
oraș. întîlnirea nrma să aibă loc 
la 25 aprilie. Angelo Dundee, an
trenorul lui Cassius Clay, a anun
țat că, probabil, meciul nu va mai 
avea loc.

• Noutăti tehnice și de regulament _
® Sportivii noștri s-au comportai satisfăcător

Campionatele europene de gimnas
tică de la Tampere (Finlanda), care 
s-au desfășurat in zilele de 25 și 26 
martie, au fost programate destul de 
devreme, la o dată la care, de obicei, 
sportivii se află în plină perioadă pre
gătitoare. Aceasta a influențat într-o 
anumită măsură nivelul general al con
cursului și pregătirea celor 38 de par- 
licîpanli din 21 de țări. Concursul a 
fo«t greu și prin faptul că durata în
călzirii la o echipă de 7 gîmnaști a 
fost redusă doar la 4 minute, reve
nind practic fiecăruia o singură încer

care pe aparat, fapt care a cerut o 
mare mobilizare a forțelor. Numai 
sportivii cu mari resurse fizice și psi
hice au putut face fală acestor ce
rințe. Din acest punct de vedere a

ȘTIRI
DIN FOTBAL

■ Peste 75 000 de spectatori au 
urmărit la Glasgow meciul tur din 
cadru! semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni". în care S-au 
ini Unit echipele Celtic Glasgow și 
Dukla Praga Fotbaliștii scoțieni 
au obținut victoria cu scorul de 
8—1 (1 — I). Punctele au fost rea
lizate de Johnston (2) și Wallace. 
Pentru praghezi a marcat Strune.

■ Intr-un meci internațional de 
fotbal desfășurat la Belfast, în 
cadrul campionatului european și 
a) celui britanic, echipele Irlandei 
de Nord și Tării Galilor au ter
minal la egalitate : 0—0.

K Selecționata de fotbal a Un
gariei a susținut un meci la St. 
Etienne cu formația din localitate. 
Oaspeții au terminat învingători cu 
scorul de 4—1 (3—0). Au marcat 
Bene și Varga cîte 2 goluri, res
pectiv Mekloufi.

B Selecționata de juniori a R.D. 
Germane, care se pregătește în ve
derea turneului U.E.F.A., a sus
ținut la Schwerin un meci de ve
rificare în compania echipei Dy
namo din localitate. Scor —1 
pentru Dynamo.

H La „Comiskey Park’ din 
Chicago. în prezența a peste 10 000 
de spectatori, s-a disputat meciul 
demonstrativ de fotbal dintre echi
pele Atletico Bilbao și Steaua Ro
șie Belgrad. Au cîștigat fotba
liștii spanioli cu 3—1 (1—1).

B în sferturile de finală ale 
„Cupei Angliei" (meci rejucat), 
echipa Tottenham Hotspur a în
vins pe Birmingham City cu 6—0 
(3—0). în semifinale. Tottenham 
va întîlni, la 29 aprilie, pe Not
tingham Forest. în cealaltă semi
finală se întîlnesc Leeds United și 
Chelsea

excelat Mihail Voronin (URSS), cîș- 
tigătoru) detașat la individual com
pus și la 3 aparate.

In privința dificultății exercițiilor 
și a tehnicii de execuție s-au putut 
observa unele noutăți.

Astfel, cîștigătorul medaliei de aur 
la sol. Lasse Lame (Finlanda), a 
executat un dublu salt grupat înapoi, 
Viktor Lisilki (URSS) și Gerhard 
Dietrich (RDG) salturi cu întoarcere 
de 720 grade. La inele, aproape toți 
finaliștii au efectuat răsturnările în 
stînd pe mîini și giganticile cu bra
țele perfect întinse, cega ce reprezintă 
viitorul în tehnica acestei probe. La 
paralele, Franco Menichelli (Italia) 
a efectuat următoarea combinație ori
ginală: săritură Ia balans înainte, cu 
întoarcere în afara barelor în atîrnaț 
și îndreptare în stînd pe mîini trans
versal pe o bară (depărtînd picioa
rele). La bara fixă s-a mărit numă
rul gimnaștilor care coboară prin salt 
cu întoarcere de. 720 grade. Lisițki, 
cîștigătorul probei, a executat eu 
mare precizie acest element, direct 
din întoarcere, după gigantică răsu
cită înainte.

La sărituri s-an aplicat ultimele 
modificări ale regulamentului interna
țional. prin care concurentul este 
obligat să efectueze la cele două în
cercări două sărituri diferite ca struc
tură. Se consideră greșit și se pena
lizează cu 0,50 puncte dacă se efec
tuează aceeași săritură pe capete 
diferite ale calului. Această prevedere 
s-a aplicat însă cu destulă larghețe, 
deoarece au existat sportivi care s-au 
calificat în finală, fără să o fi res

pectat. Tot referitor la sărituri s-a 
mai precizat, în eadru) cursului pen
tru arbitri, că se consideră zonă de
pășită și se scade 1 punct numai 
în momentul în care una din ntîinile 
gimnastului trece peste întreaga linie 
de penalizare. Atingerea liniei, fără 
a o depăși, nu se va mai penaliza 
în viitor.

■*

Sportivii noștri, care au participat 
a doua oară la aceste campionate, 
au avut o comportare satisfăcătoare, 
/inion Cadar a ocupat locul 14 la 
individual compus. El a întrecut o 
serie de sportivi valoroși (Kubicka— 
Cehoslovacia, Adamov și Prndanov 
— Bulgaria, Ltuchonnet — Franța, 
laiho — Finlanda), Exercițiile sale 
conțin combinații valoroase, care îi 
dau dreptul să spere la un loc mai 
bun în ierarhia europeană dacă va 
lucra și mai mult pentru mărirea am
plitudinii, dinamismului și a ele
ganței în execuție. Petre Mihaiuc a 
fost cel ntai tînăr participant la „eu
ropene", acest lucru însă nu-1 scuză 
pentru faptul că s-a lăsat copleșit 
de emoții chiar Ia proba sa favorită 
(sol) unde, în condițiile unei exe
cuții normale, putea spera chiar la 
medalia de bronz. Locul 7 ocupat 
la acest aparat și înscrierea lui ca 
rezervă pe lista finaliștilor reprezintă 
totuși o afirmare. Acest lucru îl o- 
bligâ ca, pe viitor, să muncească 
mai mult, mai ales pe linia dezvol
tării forței, a educării voinței și a 
stăpînirii de sine.

NICOLAE VIERU 
antrenor federal

10,1 sec pe 100 m
MELBOURNE 13 (Agerpres).— 

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Geelong, sprin
terul australian Garry Holdsworth 
a realizat în proba de 100 m plat 
timpul de 10,1. în ultimele săp- 
tămîni, Holdsworth a fost crono
metrat de trei ori cu 10,0 pe a- 
ceastă distanță, însă rezultatele 
n-au putut fi omologate, fiindcă 
vîntul a suflat cu mai mult de 2 m 
pe secundă.

BUDAPESTA. — Tntr-un meci 
amical între selecționatele mascu
line de volei ale Ungariei și Me
xicului, voleibaliștii maghiari au 
obținut victoria cu 3—0 (15—12, 
15—7, 15—10).

BERLIN. — Meciul internațio
nal feminin de baschet dintre echi
pele R.D. Germane și Cubei a re
venit gazdelor cu scorul de 58—44 
(26—19).

DE PE TOATE MERIDIANELE
MÎINE.

PE „WEMBLEY", 
ANGLIA — SCOȚIA

Echipa de fotbal a 
Angliei va întîlni 
mîine, în „Campiona
tul Europei", echipa 
Scoției pe „Wem
bley", într-un meci 
pe care Alt Ramsey 
îl consideră cel mai 
important după fina
la din C.M. de fotbal. 
Anglia nu a fost în
vinsă în ultimele 19 
meciuri susținute. A- 
cesta reprezintă nn 
nou record, care de
pășește pe cel stabi
lit între 1890—1896, 
cînd ea nu cunoscu
se înfrîngerea in 10 
partide consecutive. 
In meciul de mîine, 
în locul lui Roger 
Hunt va intra cu
noscutul jucător Jim
my Greaves, de la 
Tottenham. Alf Ram
sey a hotărit să 
facă această schim
bare deoarece Ia me
ciul dintre Liverpool 
și Tottenham (meci 
de campionat). Hunt 
(Liverpool) s-a com
portat nesatisfăcător, 
in timp ce Greaves 
a jucat excepțional, 
mareînd și 2 goluri. 
El are pînă acum 27 
de goluri înscrise, 
față de numai 12 ale 
lui Hunt. Greaves

iși face reintrarea 
după boala care l-a 
ținut departe de „na
țională". Are 23 de 
ani și va juca a 
55-a oară în echipa 
Angliei, pentru, care 
a marcat pînă acum 
43 de goluri.

IN MEMORIAM 1
Ca în orice stat, șl 

în Canada o serie de 
oameni celebri au 
fost imortalizați, ri- 
dicîndu-li-se statul. 
Pentru prima dată 
însă, un atlet a fost 
trecut în rîndul ma
rilor personalități, fă- 
cîndu-i-se o statuie, 
la Vancouver. Atle
tul nu este altul de- 
cît englezul Roger 
Bannister. Statuia lui 
va fi instalată în cen
trul orașului — ca și 
aceea a lui Paavo 
Nurmi, la Helsinki — 
pentru a aminti locui
torilor marele succes 
repurtat de Bannister 
la Jocurile Common- 
wealth-ului din 1954, 
cînd el l-a învins 
pe australianul John 
Landy, în proba de 
1 milă.

Si alți atleți brita
nici au primit cuve
nita apreciere din 
partea iubitorilor do 
sport, dar de o altă 
manieră. Astfel, nu
mele lui Derek Ibbot- 
son și al Anitei Lons-

In prima duminică a lunii aprilie s-a dat 
startul în cel de al XXlX-lea campionat de 
fotbal al U.R.S.S. Pe stadionul din Baku 
s-au intîlnit, in cadrul etapei inaugurale, 
echipele Dinamo Kiev — campioană unio
nală — și Neftianik Baku. Fotografia ală
turată prezintă, o fază din acest meci viu 
disputat, care s-a încheiat cu victoria la 
limită a campionilor: 1—0.

Foto : TASS

brough îl poartă li
nele străzi și cartie- 
te de locuințe, lai 
grădinarii britanici au 
dat numele lui Ha
rold Abrahams unei 
noi specii de tran
dafiri creată în 1924. 
în anul cînd Abra
hams a cucerit meda
lia olimpică la 100 m 
plat.
...START IN CAM
PIONATUL AMERI

CAN DE FOTBAL

La 15 aprilie se dă 
startul in primul 
campionat (profesio
nist) de fotbal al 
S.U.A. După cum se 
știe, Liga profesio
nistă de fotbal 
(N.P.S.L.) nu este re
cunoscută de către 
F.I.F.A. Cecil Ri
chard, președintele 
clubului Atlanta, re- 
ferindu-se Ia acest 
lucru, a declarat: 
„Ne surprinde însă 
că nu ni se recunosc 
mei ițele în implanta
rea fotbalului într-o 
tară pînă acum re
fractară acestui sport*.

Cluburile afiliate ia 
N.P.S.L. vor avea, 
conform regulamen
tului. 15—20 de ju
cători, iar pentru a 
fi afiliate la Federa
ția americană de fot
bal ele plătesc ini
țial 25 000 dolari și, 
ulterior, 4 la sută 
din încasări. Clubu
rile vor avea dreptul 
să transfere jucători 
chiar în plin sezon 
fotbalistic.

După cum se știe. 
Liqa de fotbal ama
tor (N.A.S.L.I din 
S.U.A. va începe cam
pionatul abia in anul 
1968
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