
Un interesant trial 

al rujțbiștilor fruntași

Duminică, 23 aprilie, la 
ora 14, pe stadionul ,,23 
August” — în deschidere 
la meciul internațional de 
fotbal dintre România și 
Cipru — vor evolua, în ca
drul unui trial, cel mai 
buni rugbiști din țară, în 
vederea formării XV-lui 
reprezentativ care, la 14 
mai, va întîlni Italia, la 
București.

Rugbiștii fruntași vor al
cătui două echipe : RO
MANIA A (formația proba
bilă) și ROMANIA B (jucă
torii susceptibili de a face 
parte din prima echipă).

Azi și mîlae
m Capitală

AZI
Lupte: finalele campionatelor 

republicane individuale la ..gre
co-romane" (seniori), sala Flo
reasca. de la ora 17.

Tenis; România — Ungaria, te
ren Progresul (ora 15).

MTiNE
Lupte: finalele campionatelor 

republicane individuale de lupte 
greco-romane (seniori), sala Flo
reasca, de la ora 9 și 16.

Tenis: România — Ungaria, te
ren Progresul (ora 16).

Rugbi: meciuri în cadrul cam
pionatului republican, categoria 
B: Politehnica — Proiectantul,
stadion Politehnica, ora F; IPGG 
— Vulcan, stadion Constructorul, 
ora 17.

Echipa de fotbal a Ciprului

u sosit în Capitulă
chipei noastre va place 
publicului bucureștean, iar 
partida va avea o învingă
toare merituoasă. Desigur, 
fotbalul românesc are un 
standard mai ridicat decît

Turneul final al campionatului 
masculin de baschet

Fotbaliștii ăpriofi — cinci minute după aterizarea avionului, pe aeroportul Băneasa 
Foto : Aurel Neagu

Joi după amiază, o cursă 
specială a adus pe aeropor
tul Băneasa echipa repre
zentativă a Ciprului. Oas
peții au fost salutați, la so
sire, de reprezentanți ai

F. R. Fotbal și ai cluburilor 
bucureștene. Cîteva minute 
după aceea, dl. Stelios Di- 
mitriou, conducătorul dele
gației cipriote, ne-a răs
puns — foarte amabil —

la cîteva întrebări privind 
jocul de duminică, decla- 
rîndu-ne : „Noi am venit 
la București botăriți să ob
ținem un rezultat cît mai 
bun. Credem că evoluția e-

cel cipriot, dar aceasta nu 
ne oprește să sperăm. Gîn- 
diți-vă, că, în urmă cu pu
țin timp, echipa Italiei a 
cîștigat întilnirea cu noi 
foarte, foarte greu. Aș pu
tea adăuga chiar că italie
nii au fost ajutați și de 
noroc. Cu italienii, băieții 
noștri au jucat foarte bi
ne, o partidă mare făcînd 
portarul Varnavas. Sîntem 
bucuroși că am venit în 
România, țară prietenă, cu 
care avem multiple relații, 
și vă rog să transmiteți 
spectatorilor bucureșteni, 
salutul nostru cordial".

Apoi, antrenorul Gavalas 
ne-a comunicat formația pe 
care o va alinia duminică : 
VARNAVAS — IACOVOU, 
HRISTOU — PLOUTIS, 
COSTAS, TOFIS — KET- 
TEYU, DROSSOS, PIERIS, 
KRISTALIS, STYLIANOU.

★
Conștienți de faptul că nici 

un meci nu-i jucat dinainte, 
deci nici cel cu Cipru, antre- 

(Continuare in pag. a 3-a)

Steaua a mai făcut un pas spre titlu:
84-76 cu Politehnica București

CLUJ 20 (prin telefon de la trimisul nostru). Partida cen
trală din programul celei de a doua zile a turneului final al 
campionatului masculin de baschet, steaua — Politehnica Bora- 
rești, ne-a prilejuit un veritabil recital NOSIEVICL In ciuda 
unei replici pline de vivacitate dată de studenții bucureșteni, 
„5“-ul campionilor, Impulsionat de verva deosebită a lui No-

Cicliști români in Italia
Vineri dimineață pleacă în Italia o delegație de cicliști români care 

va participa la concursurile internaționale de la Bologna (23 aprilie) și 
Roma (25 aprilie). Delegația este alcătuită din rutierii : C. Dumitrescu, G. 
Moiceanu, I. Cosma, Gh. Suciu, C. Ciocan, N. Ciumeti, W. Ziegler. An
trenor N. VOICU.

TINERII TENISMANI INVITAȚI PESTE HOTARE
Ieri au plecat la Tașkent tinerii tenismani 

Viorel Marcu și Felicia Bucur, care vor repre
zenta țara noastră la turneul internațional de 
tineret, organizat de federația de tenis din 
R.S.S. Uzbekă, în zilele de 23—30 aprilie.

Albu (Dinamo București) înscrie un 
nou coș. Fază dintr-un meci Dinamo- 

Universitatea Cluj.

sie viei, a cîștigat -si
gur cu scorul de 84—76 
(47—41), făcînd un pas 
mare spre noul titlu 
de campioană. întrece
rea a fost foarte echi
librată și în min. 29 
Steaua nu avea decît 
un avans minim : 
61—59. Nosievici a fost 
însă în continuare pe 
tot terenul și în nu
mai 8 minute echipa 
sa a ajuns să conducă 
cu 82—70, avantaj sufi
cient pentru obținerea 
succesului. Principalii 
realizatori : Nosievici
23, Savu 21. Novacek 17 
de la învingători și 
Iecheli 34 de la în
vinși. Au condus P. 
Spiru (Buc.) și 1. 
Krasznai (Oradea).

Intîlnirea dintre Uni
versitatea Timișoara și 
Rapid București a fost 
decisivă pentru ocu
pantele locurilor 5—6 
în clasamentul final. 
Bănățenii au acționat 
cu multă dezinvoltură, 
dominînd în perma
nență și au realizat o 
victorie clară în fata 
unei echipe dezorien
tate, care nu îșj regă
sește cadența; 87—68 
(40—33). în ultimul 
meci : Universitatea

în sala Floreasca

FINALA
CELOR PUTERNICI

Sala Floreasca 
va găzdui, înce- 
pînd de azi, între
cerile finale ale 
celor mai buni 
luptători (greco- 
romane) din în
treaga țară. Re
uniunile finale a- 
le campionatului 
republican de se
niori se anunță 
deosebit de inte
resante, dat fiind 
numărul mare de 
sportivi calificați 
și buna pregătire 
tehnică a multora 
dintre ei. Pe cele 
trei saltele din 
sala Floreasca vor 
evolua campionii 
tuturor regiunilor, 
luptători cu per
spective, Invitați 
de federație Și 
componenții lotu
rilor republicane, 
care anul acesta 
participă la o se
rie de mari con
fruntări, cum sînt 

beuropenele“, Bal
caniada și cam
pionatul mondial 
care va avea loc 
în septembrie la 
București.

Iată două de
clarații despre fi
nala care începe 
azi:

V. CONSTAN- 
TINF.SCU (antre
nor Ia clubul 
Progresul): „Sini
sigur că vom a- 
sista la meciuri de 
bun nivel tehnic, 
care îi vor mul
țumi pe specta
tori. Spun aceasta, 
deoarece majorita
tea sportivilor s-au 
pregătit intens 
pentru finală. Cele 
mai reușite parti
de vor fi, cred, Ia 
categoriile 52 kg, 
57 kg, 87 kg și 
chiar la categoria 
grea. La aceste ca
tegorii G. Stoiciu, 
D. Pîrvulcscu, I. 
Baciu, N. Neguț, 
G. Popovici și N. 
Martinescu sînt 
capete de afiș."

M. BOLOCAN 
(campion al regiu
nii Argeș): „Parti
cip pentru a noua 
oară Ia finala cam
pionatelor. Toți 
luptătorii s-au an-

Un spectaculos 
salt, specific lupte
lor greco-romane. 
Asemenea procedee, 
mult gustate de pu
blic, ca ți altele vom 
vedea la finala care 
începe azi fn sala 
Floreasca.

trenat timp înde
lungat și sînt si
gur că vor furni
za meciuri spec
taculoase. La ca
tegoria 70 kg mă 
voi „bate" pentru 
locul I."

Un amănunt in
teresant: la cate
goria grea (+97 kg) 
s-au Înscris 18 con- 
curențl, printre ci 
unii care depășesc 
110 kg.

întrecerile de 
azi Încep de la 
ora 17. Elevii au 
acces gratuit la 
toate reuniunile.

Cluj — Dinamo Bucu
rești 53—80 (23—36).

G. RUSSU-ȘITHANU

Trlmisul nostru la C.M. de tenis de masă, C. COMARNISCHI, ne relatează:

Vineri, finalele celor 5 probe individuale

Giurgiucă. Campios 
să susțină astă-s

STOCKHOLM, 20. 
Dintre cei șapte con- 
curcnți români care 
au luat startul la cea 
de-a 29-a ediție a 
G. M. de tenis de 
masă, pînă joi seara 
mai rămăseseră în 
cursă la probele in
dividuale doar Maria

Alexandru și Dorin 
a europeană urmează 
ară tîrziu intîlnirea

din sferturile de finală ale probei de 
simplu femei, cu sovietica Zoia Rud-

nova. Și lot ea, împreună cu Giurgiucă 
va înfrunta asaltul soților Scholler, în 
scopul calificării în semifinale.

Pentru „înscrierea" pe tabloul prime
lor 8 jucătoare din lume, sportiva ro
mâncă a avut de depășit mari dificul
tăți de ordin psihologic. Ea a întîlnil în 
„optimi" pe Saeko llirota — căreia îi 
supraevaluase forțele, numai pentru că 
era vorba de o jucătoare japoneză ' In 
consecință. Alexandru a început meciul 
foarte crispat și, cu puține excepții, 
așa a acționat pîtiă la sfîrșit — aproape

(Continuare in pag. a 4-a)

TRADIȚIA SPORTULUI
POATE ClȘTIOA NOI VALORI!

De-a lungul ultimilor ani, argeșenii și-au făurit și au dez
voltat o frumoasă tradiție — organizarea unei tot mai 
bogate activități sportive de masă. Investind multă pasiune, 

hărnicie și pricepere în această importantă acțiune, activiștii spor
tivi din regiunea Argeș au reușit, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, să obțină adesea succese remarcabile 
Firesc, despre această tradiție s-a vorbit pe larg și cu prilejul re
centei Conferințe regionale UCFS Argeș, care a analizat multila
teral dezvoltarea sportului argețean în raport cu posibilitățile
existente, cu cerințele actuale.

Darea de seamă — prezen
tată de tov. I. VLASCEANU, 
președintele Consiliului regio
nal UCFS, — și cuvîntul par- 
ticipanților au subliniat convin
gător noile valențe pe care ac
tivitatea sportivă de masă le-a 
cîștigat în ultimii doi ani. în 
această perioadă au fost orga
nizate peste 3 600 de acțiuni

sportive de masă, care au cu
prins un număr mare de oameni 
ai muncii din orașele și sa
tele regiunii. De un deosebit 
succes s-au bucurat serbările 
ți demonstrațiile sportive de 
masă organizate în orașul Rm. 
Vîlcea cu prilejul încheierii 
anului școlar (inițiativă extinsă 
apoi la Slatina, Pitești, Hore-

ARGEȘEAN
PE MARGINEA COHFERINIEI 

REGIONALE UCFS ARGEȘ 

zu și Drăgășani). Preocuparea 
pentru lărgirea continuă a ac
tivității sportive de masă este, 
desigur, ilustrată și de cele 
8 300 de acțiuni turistice, de 
numărul mare de purtători ai 
Insignei de polisportiv — 
52 000, de activitatea celor 150 
de centre de inițiere care au 
cuprins peste 7 600 de copii 
și tineri, de succesul unor com
petiții specifice, pe ramuri de 
producție („Cupa Petrolistului", 
„Cupa Forestierului", „Cupa 
Șoferului" ș.a.), ca și de alte 
acțiuni sportive de masă, or-

DAN GÂRLEȘTEANU
(Continuare in pag. a 2- i>

România — 
Polonia 

la floretă
Sîmbătă și du

minică va avea loc 
■ la Varșovia dubla 
j întîlnire dintre re- 
| prezentativele de 

floretă (băieți și 
! fete) ale Rotnâ- 
1 niei și Poloniei. 
I Au făcut de

plasarea, printre 
alții, Tănase Mu- 
reșanu, Mihai Țiu, 
Ionel Drîmbă, Ma
rina Stanca. Ana 
Ene, Maria Vicol 

i și Ileana Drîmbă.



TRADIȚIA SPORTULUI ARGEȘEAN 
POATE CÎȘTIGA NOI VALORI!

1ZZ3Z1
Start în concursul republican 

al motoretelor „Carpați“
(Urnwwe din pag. 1)

ganizate. în acești doi ani, în în
treprinderi. școli și ia sate.

Tradiția este, deci, păstrată 1 Pe 
alocuri, îmbogățită. Am reținut și 
strădaniile argeșenilor de a făuri 
încă o tradiție, aceea a perfor
manțelor. începuturile — mai ales 
la fotbal, atletism, box și haltere 
— sînt promițătoare. Regiunea 
Argeș a început să semneze cu 
autoritate și în activitatea spor-

internațional. 
bun,

Și
oare,

care se 
apreciat, 
valorile

tivă de performanță pe plan re
publican
Este 
cere
Dar, 
cîștigate 
dițiilor, 
sporite care stau 
celelalte regiuni - 
lui argeșean ? Conferința regională 
UCFS Argeș și-a propus (și a reușit) 
să facă o analiză profundă a sta
diului actual al dezvoltării activi-

și chiar 
un lucru 
consemnat 
răspund, 

în acest răstimp con- 
sprijinului și cerințelor 

— ca în toate 
în fața sportu-

tații sportive de masă și să stabi
lească direcțiile principale ale mun
cii pe viitor.

Este lăudabil faptul că partici
pant» la Conferință n-au căutat 
să imprime o falsă actualitate unor 
succese obținute mai de mult, ci, 
dimpotrivă, le-au comparat în mod 
realist, critic, cu cele de astăzi, 
arătînd mai ales „ce“ și „de ce* 
nu s-a făcut în perioada anali
zată.

Concluzia dezbaterilor a subli
niat faptul că tradiția sportului de 
masă argeșean poate și trebuie să 
cîștige noi valori, să se înscrie pe 
coordonate mult mai ridicate. Tre
buie, pentru aceasta, să se înceapă, 
înainte de toate, o viguroasă ac
țiune de lichidare a rămînerilor 
în urmă, a lipsurilor din cauza 
cărora progresul activității sportive 
de masă din regiunea Argeș a fost 
lent, sub nivelul posibilităților și 
al cerințelor. Pentru că, după cum 
au arătat și unii dintre partici- 
panți, printre care I. Sălăngean, 
președintele asociației sportive 
„Horticultorul* din Curtea de 
Argeș, antrenorii Emil Drăgan și 
G. Bădescu din Cîmpulung Muș- 
cel, sau I. ilie, președintele Con
siliului orășenesc UCFS din Rm. 
Vîlcea, există încă multe aseme
nea deficiențe, multe resurse ne- 
valorifi cate.

în regiune își desfășoară activi
tatea 675 de asociații sportive, din
tre care 171 sînt organizate în ca
dru! întreprinderilor. Este, însă, 
satisfăcătoare activitatea sportivă 
de masă din aceste asociații ? Pen
tru exemplificare vom arăta că 
numai în 80 din acestea s-a des
fășurat campionatul asociației 
sportive, numărul celor cuprinși în 
întreceri fiind, de asemenea, foarte 
redus. Iată cum, posibilități largi 
de îmbogățire a activității sportive

Și-a primit 

pedeapsa
Analizind abaterile sâvîrșlte 

de către sportivul ION FLU- 
IERAȘ (Constructorul Hune
doara) in etapa I a campiona
tului republican de lupte li
bere pe echipe (etapă organi
zată Ia Hunedoara), F.R.L. a 
hotărît sancționarea acestui 
sportiv cu suspendarea din 
activitatea competițională, pe 
timp de doi ani.

RU6B! ÎN CATEGORIA B
Rezultate din etapa de duminică 

a categoriei B. Seria I: Electroputere 
(Sraiova-Universitatea Timișoara 0—3, 
Minerul Lupenî—Institutul de mine 
Petroșeni 12—0, Politehnica Cluj— 
Jiul Petroșeni 22—0, U.M. Timi
șoara—Metalul Tr. Severin 18—3, 
Politehnica Timișoara—C.S.M. Sibiu 
6—6.

Seria a Il-a: Chimia Brăila — 
Constructorul Bîrlad 3—3, Cimentul 
Medgidia—A. S. Tecuci 39—6, 
U.S.A.S. Năvodari — Constructorul 
T.R.C. Suceava 6—6, Ideal Cerna
vodă—Ancora Calați 0—3, Agrono
mia Iași—Constructorul Ploiești 
9—3.

Seria București: Constructorul— 
Politehnica 11—0, 01 impia—Cons
trucții 16—6. I.P.G.G-—Aeronautica 
6—3, Vulcan—Științe economice 8—0, 

de masă sînt neglijate din cauza 
nepăsării cu care au muncit unele 
consilii ale asociațiilor sportive din 
întreprinderi, ca Muscelul și Mi
nerul Cîmpulung, Oltul Rm. Vîl
cea, Foresta și Metalul Pitești ș.a.

Cu toate că — în special în ul
timul timp — sportul școlar a cu
noscut o înviorare, situația exis
tentă este încă departe de a răs
punde nevoilor și sarcinilor actuale 
privind continua dezvoltare a spor
tului în școlile de toate gradele, 
cuprinderea tuturor elevilor într-o 
activitate sportivă cît mai bogată. 
Au fost aproape complet neglijate 
școlile profesionale, în care învață 
peste 10 000 de elevi ; din rîndul 
acestora ar putea fi descoperite 
multe elemente talentate, de care 
sportul argeșean de performanță 
are atîta nevoie. Sînt încă multe 
școli generale și licee unde activi
tatea sportivă a rămas la nivelul 
— necorespunzător — de acum 
7—8 ani. De multă vreme liceele 
din Băbeni, Horezu, Vedea, Vișina 
și din alte localități nu sînt repre
zentate în competiții. De ce nu se 
face sport în aceste licee ? De ce 
sute și sute de elevi și eleve nu se 
pot bucura de efectele practicării 
exercițiilor fizice și sportului ? In 
cadrul Conferinței s-a amintit că 
în aceste cazuri răspunderea prin
cipală revine conducerilor de școli 
și că o asemenea stare de lucruri 
se cere grabnic schimbată.

Fără îndoială, nici nu poate fi 
comparată dezvoltarea de astăzi a 
sportului de masă din satele re
giunii Argeș cu cea de acum 10—15 
ani. De altfel, argeșenii se mîn- 
dresc — pe bună dreptate — cu 
succesele obținute în această di
recție. Succese care au crescut con
siderabil și în perioada analizată 
de Conferința regională UCFS Ar
geș. Dar, în multe sate și comune 
sportul a pătruns prea timid. Com
petițiile sportive sînt rar organi
zate și ele cuprind prea puțini co
operatori. Aceasta pentru că, în 
unele locuri, lipsește pasiunea și 
chiar înțelegerea pentru continua 
dezvoltare a activității sportive de 
masă. Ce înseamnă această pasiu
ne? Dintr-o monografie a comu
nei Mușătești din raionul Curtea 
de Argeș aflăm că — în urmă cu 
mai bine de 100 ani — inimosul 
învățător Dobrescu-Argeș, în 
condițiile precare ale vremii sale, 
își învăța elevii să practice gim
nastica și scrima, exercițiile de 
forță și agilitate, alergările și mar
șurile, luptele, înotul și călăria, 
trînta și tragerea la țintă. Ce pă
rere aveți, tovarăși profesori, din 
satele înfloritoare de astăzi ale 
regiunii Argeș ? Nu stă, oare, în 
puterile dv. preluarea și valorifi
carea unor asemenea vechi și pu
ternice tradiții ? Și mai ales, nu 
vă îndeamnă pasiunea învățătorului 
Dobrescu-Argeș la • activitate 
care vă poate aduce atîtea satis
facții ?

Marile succese nu se pot realiza 
atunci cînd unii muncesc și alții 
nu. Este greu de crezut că sportul 
de masă din regiunea Argeș va în
registra valorile dorite și pe deplin 
posibile dacă, în continuare, în 
multe asociații sportive din între
prinderile, școlile și comunele ra
ioanelor Găești, Drăgănești-Olt, 
Horezu, Costești și Pitești se va 
munci cu aceleași slabe rezultate 
ca pînă acum. Conferința a subli
niat necesitatea ca, în special, or
ganele raionale UCFS să-și îmbu-

I.C.F.—Arhitectura 6—3, S.N.O.— 
Proiectantul 3—0.

Meciuri în cadrul campionatelor 
„rezervelor* : Grivița Roșie—Politeh
nica 27—5, Rapid—Steaua 3—0. Di
namo a stat.

Meciuri în cadrul campionatului de 
juniori (XV): Gloria—Gr. Roși© I 
3—3, CI. sp. șc. I—Steaua 19—3, 
Constructorul—Rapid 3—0 (nepre- 
zentarc), Șc. sp. 2—Olimpia 6—5, 
Gr. Roșie II—CI. sp. șc. II 9—0. 
Juniori în 8: CI. sp. șc. I—Steaua 
9—6, Olimpia—Șc. sp. 2 21—15, 
Progresul—Dinamo 3—0, Constructo
rul—Rapid" 3—0, Gr. Roșie I—Gloria 
3—0, CI. sp. șc. II—Gr. Roșie II 
3—0. (In ultimele trei meciuri s-a 
dat ciștig de cauză primelor echipe 
prin Reprezentarea adversarilor res- 
pecti^i). 

nătățească stilul și metodele de 
muncă, să dovedească — mai mult
— exigență și răspundere în în
deplinirea sarcinilor.

Se știe că o altă formă, deose
bit de eficientă, de cuprindere a 
tineretului într-o activitate spor
tivă competițională organizată și 
continuă o constituie campionatele 
raionale. Bineînțeles, cu condiția 
ca aceste întreceri să se bucure de 
toată atenția și să reflecte real va
loarea echipelor și sportivilor. E- 
xistă însă, în unele cazuri, tendința 
de a se organiza asemenea com
petiții ignorîndu-se calitatea lor. 
In cadrul Conferinței s-a arătat, 
de exemplu, că în timp ce consi
liile raionale UCFS au raportat 
participarea la campionat a 60 de 
echipe de atletism (cuprinzînd 1 200 
de atleți și atlete) și a 58 de echi
pe de handbal, în prezent repre
zentativa de atletism a regiunii este 
serios descompletată, iar în cam
pionatul regional de handbal n-au 
putut fi înscrise nici 12 echipe.

Toate aceste rămîneri în urmă
— ca și multe altele — au fost 
subliniate critic în cuvîntul par- 
ticipanților la Conferință. Referin- 
du-se la activitatea sportivă dc 
masă, tovarășul GH. NĂSTASE, 
secretar al Comitetului regional 
Argeș al P.C.R., a arătat că suc
cesele obținute dovedesc eforturi 
sporite față de anii trecuți, dar că 
sarcina privind cuprinderea oame
nilor muncii, a întregului tineret 
de la orașe și sate în practicarea 
organizată și sistematică a exerci
țiilor fizice și sportului nu con
stituie peste tot o preocupare prin
cipală și permanentă. Vorbitorul 
a arătat apoi domeniile de activi
tate spre care va trebui îndreptată 
munca de viitor.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul GHEORGHE 
POPESCU, vicepreședinte al Con
siliului General al UCFS, care, 
printre altele, a făcut o serie 
de aprecieri privind activitatea 
sportivă de masă din această re
giune. Amintind dc frumoasa tra
diție existentă în regiunea Argeș, 
vorbitorul a analizat principalele 
cauze ale rămînerilor în urmă, in- 
sistînd îndeosebi asupra necesității 
ca în viitor să se întreprindă ac
țiuni mai variate și eficiente — 
in toate asociațiile sportive — pen
tru cuprinderea unui număr sporit 
de oameni ai muncii în activitatea 
sportivă de masă. Un obiectiv im
portant — a arătat tov. GH. PO
PESCU — este îmbunătățirea 
activității sportive în școlile de pe 
întreg cuprinsul regiunii. în în
cheiere, vorbitorul a reliefat nume
roasele perspective pe care sportul 
de masă argeșean le are pentru a 
obține noi și importante succese.

Consemnăm și noi aceste per
spective, care își pot afla împlinire 
prin munca entuziastă a activiști
lor sportivi argeșeni, îmbogățin- 
du-se astfel o tradiție pe care o 
dorim tot mai valoroasă.

Conferința a ales organele re
gionale UCFS și delegații la Con
ferința pe țară a Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport. în Biroul Con- 
siului regional UCFS Argeș au fost 
aleși : I. Vlăsceanu, președinte, Al. 
Oțeleanu și I. Popescu vicepreșe
dinți.

* Aspect dirrlr-un concurși des/atuirut recent pe stadionul Republicii din Capitulă
Foto : T. Roibu

Vineri dimineața la ora 10, din 
Piafa Unirii din Capitală, se va da 
startul in concursul republican da 
regularitate și rezistență al motore
telor „Carpați*. Pentru a afla unele 
amănunte de ultimă oră, ne-am a- 
dresat directorului concursului, ar
bitrul ANDREI ILIAȘCU, care 
ne-a relatat următoarele:

„După startul festiv caravana se 
v»» îndrepta spre șoseaua București— 
Pitești, străbătînd bulevardele 1848, 
Bălcescu, Magheru, Ana Ipătescu, 
șos. Kiselelf, str. Mănăstirea Cașin, 
str. Cîmpinei, bd. 1 Mai, șos. Chi- 
tilei pînă la km 9, de unde se va 
da startul tehnic. Plecarea în cursă 
se face individual, din minut în mi
nut, în ordinea numerelor de concurs. 
Punctele de control orar în prima 
clapă vor fi amplasate la Găiești, 
Pitești și Rm. Vîlcea. In aceste 
puncte concurent ii trebuie să treacă 
exact în minutul fixat pe carnetul 
de bord al fiecărui sportiv. Orice 
minut împlinit de avans sau în- 
tîrziere, la punctele de control orar, 
se penalizează cu un punct. Sosi
rea în prima etapă se face la Căli- 
înănești. Sîmbătă, concurenții vor 
pleca în etapa a II-a pe ruta Căli- 
raănești—Brașov (cu puncte de con
trol orar în Sibiu și Făgăraș). A 
treia etapă va avea loc duminică cu 
plecarea din Brașov și sosirea la 
București (puncte de control orar 
la Predeal. Cîmpina și Ploiești).

După cum se vede, sportivii vor 
avea de parcurs un traseu de peste 
f>00 km cu 4 puncte de cățărare

De la start la sosire
Pe stadionul Republicii din Ca

pitală, va avea loc sîmbătă (de la 
orele 10 și 16) și duminică (de la 
ora 8) concursul republican de pri
măvară al juniorilor mari.

Iată alte relatări transmise de 
corespondenții noștri de la com
petițiile desfășurate în ultimele 
zile.

CLUJ. Concurs desfășurat pe sta
dionul din parcul sportiv V. Babeș. 
JUNIORI I : 100 m : V. Teudean 
11,3; 200 m : Fr. Darvas 23,3; 
110 mg : S. Satmari 14,9 ; JUNIORI 
n : 1000 m : T. Szekely 2:40,3. (P. 
Naghi - coresp.).

TG. SECUIESC. întîlnire de ju
niori Tractorul Tg. Secuiesc — Se
lecționata Mediaș. JUNIOARE I : 
100 m : E. Vitalioș (Tg. Sec.) 12,5 ; 
400 m : E. Vitalioș 61,2 ; 800 m : I. 
Sacaci (Tg. Sec.) 2:18,0. (Șt. Farkas 
- corespondent).

BACĂU. Concurs pentru forma
rea reprezentativei regiunii, parti
cipantă la campionatul republican 
pe echipe : BĂRBAȚI : 100 m *. I. 
Orghidan (Bacău) 10,9; 200 m : I, 
Orghidan 22,8 ; 800 m : Gh. Ungu- 
reanu (P. Neamț) 1:54,4 ; 1500 m : 
Gh. Ungureanu 4:03,9 ; 110 mg : R. 
Radoslav (B) 15,8; înălțime: Gh. 
Catrinescu (Tg. Ocna) 1,80 ; pră
jină : S. Blaga (B) 3,80 ; lungime : 
E. Pereteatcu (B) 6,89. FEMEI : 
100 m : R. Țarălungă (Roman) 12,5 ; 
200 m : R. Țarălungă 26,5 ; 400 m i 
E. Baciu (R) 59,4. (Ilie Iancu - cores
pondent principal).

TURNU SEVERIN. Prima etapă a 
campionatului regional pe echipe. 
100 m băieți : Gh. Dulgheru (Cara
cal) și Șt. Popescu (Craiova) 11,0;

(Dealul Negru, Codlea, Predeal fi 
Breaza).

La sosirea în București, concu- 
rențîi vor participa la o probă de de
partajare (viteză pe circuit în jurul 
Pavilionului Expoziției din Piața 
Scînteii). Concurenții care vor sosi 
la punctul final al cursei fără puncte 
de penalizare vor primi medalii de 
aur, cei care vor avea 1—10 p voi 
primi medalii de argint, iar cei ca 
11—20 p medalii de bronz, în afara 
premiilor în obiecte, care vor fi o- 
ferite de Ministerul Comerțului In
terior și Ceutrocoop“.

Finalele campionatelor 
republicane 

de m ieromodele
Azi și mîiue, în salina Slănic (re

giunea Ploiești), cri mai buni spor
tivi oonslructori de aeromodele din 
țari (cîștigătorii concursurilor pn 
regiune) vor lua parte la finalei* 
campionatelor republicane de micro- 
modele — ediția din 1967.

întrecerile se vor desfășura la 
proba de durată, la ele participind 
sportivi din nouă regiuni finalista.

înălțime băieți : A. Vișan (Tr. Se
verin) 1,80 ; suliță băieți : Șt. Giu- 
belan (Craiova) 66,70 ; disc fete : A 
Menis (Craiova) 44,49. (Gh. Manafu 
- corespondent).

BUCUREȘTI. Icefiada de atle
tism. BĂRBAȚI: 100 m : M. Vos- 
minschi 11,2, D. Hidioșanu 11,3; 
200 m : M. Vosminschi 22,4, D. Hi
dioșanu 22,9 ; 400 m: Gh. Monea
51.3 ; 800 m; I. Bratu 1:57,8, M. 
Neamțu 1:58,0, Em. Botez 1:58,6, I. 
Tămășanu 1:58,6, C. Tatu 1:59,4 ; 
110 mg : H. llieșu 15,9, H. Cernescu 
16,0 ; 400 mg : I. Burcă 56,8, FI. 
Drăguleț 57,7, H. llieșu 58,9 ; înăl
țime ; C. Cernica 1,90; prăjină: 
N. Ligor 4,00, Gh. Cărăian 3,70; 
lungime : A Fieraru 6,76, T. Viși- 
nescu 6,68 ; triplu : Al. Mihu 14,17 ; 
greutate : D. Serafim 14,38, V. Teo- 
dorescu 14,29 ; disc : S. 'Hodoș 43,76; 
suliță: D. Silaghi 63,94, S. Cătănea- 
nu 60,36. FEMEI : 200 m : A Vita
lioș 26,3 ; 80 mg : A. Vitalioș 11,9, 
V. Biduleac 12,1 ; înălțime : M. Do- 
bre 1,50 ; lungime : M. Dobre 5,43, 
V. Biduleac 5,28 ; greutate : E. Lef
ter 14,14, Șt. Pînzaru 12,20 ; disc : 
E. Prodan 41,15, P. Crăciun 39,54; 
suliță : E. Prodan 44,24, L. Doți 
40,69.

BUCUREȘTI. Pe stadionul Poli
tehnica — faza pe I.P.B. a campio
natului republican universitar s 
100 m : M. Negoiță 11,2, S. Lupan
11.3 ; lungime : S. Lupan 6,94, Em. 
Milotin 6,84 ; greutate : L. Popescu 
13,15 ; suliță : L. Popescu 57,67.

Sîmbătă, de la ora 16, și duminică 
de la ora 9,30, pe stadionul Tinere
tului, va avea loc faza pe centrul 
București a campionatului republi
can universitar.



Bazele sportive din regiunea Ploiești
fâ£S

De ce nu este respectată
o Hotărîre a Consiliului de Miniștri?

HOTARÎREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI NR. 2190 DIN 16 OCTOMBRIE 
1952 INTERZICE SCHIMBAREA DESTINAȚIEI BAZELOR SPORTIVE, FARA 
APROBAREA PREALABILA SCRISA A CONSILIULUI GENERAL AL UCFS.

Este respectată această hotărîre de unele organe locale și de unele aso
ciații sportive ? Din regiunea Ploiești ne-au sosit nenumărate scrisori din 
care reiese încălcarea ei.

Un grup de tineri din satul Zalhana — comuna Mănești — ne-a sesizat 
următorul fapt ; Cooperativa agricolă de producție, cu consimțămîntul Sfa
tului popular comunal, a însămințat terenul de sport cu... varză de toamnă, 
iar recent, cu borceag4

Și iată-ne la fața locului. Ne aflăm în biroul asociației sportive Recolta 
Mănești de pe lingă C.A.P. Subiectul discuției ; problema arenei de sport 
transformată acum în teren agricol ! Sint prezenti președintele Sfatului popu
lar al comunei Mănești, Ion V. Manea, secretarul comitetului U.T.C. al C.A.P. 
Mănești, Ion C. Manea, și președintele asociației sportive Recolta Mănești, 
Constantin Ivan.

— Ce ne puteți spune despre schimbarea destinației terenului din satul Zalhana ?
— Terenul a fost roditor. Ar fi fost păcat să nu-1 folosim în scopuri gos

podărești. L-am însămințat mai întîi cu varză (n.r. dar „bunii gospodari” n-au 
recoltat varza la timp și o bună parte a... putrezit), iar acum cu borceag, 
ne-a spus președintele Sratului popular.

— Dar alt teren nu ați pus la dispoziția iubitorilor de sport ?
— Ba da — se răspunde in cor. Dar aici nu vine nimeni — completă ci

neva.
Motivul l-am aflat numaidecît. Izlazul, care înlocuiește acum vechiul te

ren, nu este la îndemina tinerilor. E departe de sat. este denivelat și plin 
de pietre... Cum să se alerge pe un asemenea teren ?* Un răspuns la această 
întrebare, credem, n-ar putea să-1 dea nici președintele Sfatului popular co
munal și nici conducerea Cooperativei agricole de producție din Mănești (pre
ședinte P. Iliescu) !

Nu mică ne-a fost mirarea cînd șl pe terenul de sport din comuna Mă
nești (al aceleiași asociații) am găsit depozitate materiale ale șantierului 
nr. 5 I.M.C.M. Brașov : sute de metri de țeavâ, macarale, excavatoare, per
foratoare etc., etc.

Iată exemple crase de comoditate și nepăsare. Cine are de pierdut ’ Evi
dent. păgubiți au rămas tinerii din comună, care acum nu au teren, și care, 
pe bună dreptate se pling că n-au unde să practice sportul.

*
In regiunea Ploiești sint și alte cazuri de nerespectare a Hotăririj nr. 2190.
Muncitorii complexului de la Brazi, cei ai Fabricii de geamuri din Scă- 

ieni, sportivii asociației Locomotiva Ploiești etc. ne relatează că bazele lor 
sportive au fost desființate și că în locul lor nu s-au afectat alte terenuri co
respunzătoare ,

Cum sint posibile asemenea abuzuri ? De ce unele sfaturi populare șt 
conduceri de fnlreprindcrt nesocotesc pur și simplu o Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri 1

Hotărîxea nu a fost făcută pentru a fi dată uitării sau pentru a sta în 
dosarele birourilor ! Ea trebuie respectată cu cea mai mare strictețe de către 
toate forurile. Cei care încalcă această Hotărîre trebuie să fie trași la răs
pundere de către organele de resort.

ION OCHSENFELD 
redării terenurilor sportive destinației lor inițiale, cititorii 
să ne relateze cazuri în care bazelor sportive li se dă 
sau unde acestea, din motive întemeiate sint desființate.

P.S. In scopul 
noștri sint rugați 
altă întrebuințare__ _____ _______ , __
dar cei in cauză uită să pună altele la dispoziția sportivilor.

IV CUPA PRIMĂVERII" LA PENTATLON MODERN
Concursul de pentatlon modern 

dotat cu „Cupa Primăverii” a 
continuat ieri cu proba de scri
mă. Clasament la individual: Al. 
Stoenescu (Gloria) 1060 p — 34 
v., E. Ionescu (Steaua II) 942 p. 
82 V., I. Baneth (Polit. Tim.) 
820 p — 28 v. Pe echipe:• Steaua 
II 2 304 p„ Steaua I 2 101 p, Glo
ria 2 043 p.

După două probe, în clasamen
tul individual conduce Stoenescu 
cu 2070 p., urmat de Baneth — 
1926 p, și D. Spîrlea 1897 p., iar 
pe echipe Gloria 5 278 p., Steaua I 
5 231 p. și Politehnica Timișoara 
5162 p.

Astăzi este programată a treia 
probă, tirul.

Pentru
Zamfirache e un fost co

leg al meu de școală. Me
reu agitat, mereu ocupat, 
mereu cu o servietă mare 
în mină. îl întîlnesc. să zi
cem, pe stradă:

— Ce faci, Zamfirache ?
— Bine» Cu legitimații

le! exclamă el, arătîn du- 
mi voluminoasa servietă.

A doua zi, la prima oră, 
mă duc cu treburi 
UCFS oraș București. Pe 
coridor : Zamfirache ! Tot 
agitat, tot ocupat, tot cu 
servieta mare în mină. Bate 
la o ușă, intră, stă puțin, 
trece iute în alt birou, 
aleargă la secretariat, la 
„tehnic*, dă cu ochii de 
nine :

— Ce faci, Zamfirache ?
— Bine. Cu legitima

țiile !
Peste o oră sînt la pre

ședintele clubului sportiv 
Gloria. în birou: Zamfira
che ! Explică, scoate cîteva 
dosare din servietă, arată 
un desfășurător, se agită, 
dă două telefoane, dă... și 
cu ochii de mine :

— Ce faci, Zamfirache ?
— Bine. Cu legitimații

le!
Nu mai rabd și cînd 

rămînem în doi îl întreb:
— Adică, cum cu legi

timațiile, Zamfirache ?
-— Adică, spune el, cu 

lupta asta pentru o legiti
mă... legitimație !

— Te referi la carnetele 
acelea albastre ?...

— Da, iubitule, nu face 
pe naivul: mă refer la 
carnetele acelea albastre 
care, îndeobște, se numesc 
legitimații ! Sau sportivii 
nu trebuie să fie legiti
mați ?_

la

vreme, redacția

UȘILE ÎNCHISE"?

in vestiarul lotului 
reprezentativ, înain
tea jocului de veri
ficare cu Metalur
gistul București. 
Mocanu și Dumitriu 
II ascultă indicațiile 
antrenorilor...

Foto: A. Neagu

Echipa Ciprului a sosit în Capitală
(Urmare din pag. 1)

norii lotului reprezentativ au alcătuit 
săptămîna aceasta pentru select iona- 
bili un program riguros, «onstînd din 
„lucru* atent la toți factorii, inclu
siv meciuri cu caracter de verificare 
și omogenizare. Un astfel de joc s-a 
disputat miercuri, pe stadionul „23 
August*, în compania formației Me
talurgistul București, care, la cererea 
partenerilor s-a străduit să acționeze 
cit mai aproape de specificul echipei 
cipriote.

Lotul a început jocul cu următo
rul „11“ : M. Ionescu — Popa, Nun- 
weiller III, D. Nicolae, Mocanu — 
Ghergheli, Dobrin — Martinovici, 
Dumitriu II, Ion Ionescu, Peronescu. 
Întreaga repriză s-a 
nota de dominare a 
care, în general, au 
mișcare în teren, au 
(ca urmare a oportunității în „trans
miteri* și în circulația jucătorilor) și 
într-un ritm susținut. Nu s-a înscris, 
însă, nici un gol în această parte a 
meciului, deoarece jocul a fost o- 
rientat aproape numai în adîncime,

desfășurat în 
selecționabililor 

avut o buni 
acționat cursiv

-I

o legitimă... legitimare!
— Trebuie !
— Atunci, lasă-mă: am 

fugit ! Săptămîna asta am 
de legitimat un puști! Și 
azi e marți 1

— Deci, pînă sîmbătă ai 
tot timpul !

— Măi, frate-miu, tu 
ce lume trăiești ? Cere-P«

r» tip trebuie să iau d» 
la „oraș” ?

— Trebuie.
— După ca o comple

tează și o semnează omul, 
trebuie să anexez la ea o 
adeverință din cîmpul mun
cii sau de la școala res

sportiv. Birocratism, Zamfî- 
raclie !

— Da, și nu. Sau: pe 
ici, pe colo !... Alta • ne
norocirea, reportere I Nu 
poți sta de vorbă cu mem
brii comisiilor de clasifi
cări și legitimări I

— Sint aglomerați ?
— Supra ! Au mii și mii 

de legitimări de făcut! 
Păi, ce fac» un antrenor 
cînd vine iutii la club ? 
Legitimări ! Adună 50—70 
de puști, ii legitimează și 
să îndrăznească pe urmă 
cineva să spună că secția

pecii vă ? Trebuie ! 
medicului îl cer ?
Fug iar la „oraș"

• ••
I
I

Avizul 
îl cer!

.. _ o .... ... „ cu ce
rerea tip, cu trei fotografii 
și două borderouri spre a 
mă lua în evidență ? Fug / 
Alerg pe urmă să plătesc 
la casierie taxa de carnet ? 
Alerg 1 Viza anuală pe 
respectivul carnet mi-o iei 
tu ? Nu ! Tot eu. Viza me
dicală...

— Ai mai spus o dată, 
Zamfirache !

— Aia a fost 
dicală pe cererea 
rămîne la dosar, 
carnet, trebuie o 
medicală, care se trece în 
fișa personală, cu datele 
extrase din cererea tip ! 
Nu știu dacă m-ai înțe
les ?

— Deci, două vize me
dicale într-o săptămînă, 
două fișe care conțin ace
leași date, despre același

vio me- 
tip, car» 
Insă, pe 

altă viză

lui n-are activitate cu 
atîția tineri legitimați!

— Zamfirache, ești rău I
— Sint. Și știi de ce ? 

Fiindcă merg mai departe: 
Cristinel, să zicem, a fă
cut o fentă in curtea șco
lii. Săptămîna viitoare, e 
legitimat ! Dănut, insă, a 
stat cuminte in recreație și 
nu s-a jucat. în următoa
rele 7 zile, e și el legi
timat I Poft să știi ce 
sportiv mar» ajunge ? De 
ce să nu ne mindrim mîi- 
ne, poimîine, că a fost le
gitimat la noi ?...

— Zamfirache, exagerezi!
— Eu ? Hai să vedem 

ciți sportivi legitimați sint 
in Capitală !

— 28 296.
— Și clasificați ? 17 644. 

Cum explici diferența de 
peste 10 000 ? La „clasi
ficați'', adică la cei 17 000

și ceva, intrînd și maeștrii, 
și sportivii de cat. I, II, 
III, și cat. minimă: copii 
și juniori mici ! Unde sint 
restul d» 10 000? Iți spun 
eu: pe „filieră"! Undeva în
tre asociație, club și „oraș 
UCFS" ! Toți 10 000 avind 
cereri tip, fișe personale cu 
fotografii pe ele, vize a- 
nuale, bianuale etc. Asta, 
indiferent dacă între timp 
antrenorul a renunțat la tl- 
nărul respectiv, sau el la 
antrenor 1

— Știu: omul, conform 
regulamentului, a rămas le
gitimat !

— Exact. Desigur, exis
tă posibilitatea ca Dănut 
din clasa a III-a B să ob
țină transferul (dacă știe 
ce e ăla!). Deci, cerere de 
transfer, dezlegare (nu s-ar 
putea oare întrece pe baza 
unor tabele ?), adeverință 
din cîmpul muncii sau de 
la școala unde învață, cînd 
a jucat ultima oară (de 
obicei se pune că n-a ju
cat niciodată!), dacă a 
fost sancționat (aici, merge 
mai repede : n-a fost sanc
ționau, că n-a jucat I). 

Toate acestea, bineînțeles, 
făcute în perioada respec
tivă de transfer (antrenorii 
ăștia or să ajungă să-i le
gitimeze încă de la mater
nitate !), cu aprobarea co
misiei orășenești sau regio
nale de competiții, cu...

— Destul, Zamfirache !
— Gata, am tăcut. Să 

vorbim despre altceva !
—: Chiar. Tu ce mai 

faci ?
■— Bine. Uite, cu legiti

mațiile !,..

VASILE TOFAN

I
I

unde adversarul se apăra dîrz cu 
superioritate numerică, în loc să se 
încerce mai des lansările pe aripi, 
menite să-i scoată din dispozitiv pe 
apărătorii metalurgiști. Cele cîteva 
„deschideri" s-au efectuat mai mult 
pe aripa dreaptă, conducînd la o a- 
numită stereotipie, în dauna elemen
tului surpriză care trebuie să carac
terizeze acțiunile ofensive. Nu-i mai 
puțin adevărat că și Peronescu (mai 
emotiv decît Martinovici, din cauza 
debutului la Iot) a ieșit mai puțin la 
„primit", demareîndu-se mai greoi 
sau în contratimp cu intențiile co
echipierilor. Poate și pentru că 
Dobrin fentează sau driblează și cînd 
nu-i absolut necesar... pierzînd un 
tempo! In aceste condiții, încercă
rile cuplului rapid ist, Dumitriu— 

Ionescu, de a sparge individual sau 
prin combinații au fost oprite de 
apărarea aglomerată în spațiul de fi
nalizare.

Introducerea lui Lucescu pe postul 
de aripă stingă în repriza a II-a a 
schimbat în bună măsură fața jocului 
în atac, care a început să acționeze 
mai clar, pe un front mai larg și 
deci cu o mai mare varietate. Cele 
patru goluri înscrise în această par
te a meciului au venit ca o conse
cință logică a jocului mai bine orien
tat.

Pentru meciul cu Cipru, antreno
rii Ilie Oană și Ștefan Covaci preco
nizează să alinieze următorul „11“ i 
M. IONESCU — POPA, NUN- 
WEILLER III, D. NICOLAE, M0- 
CANU — GHERCHELI, DOBRIN 
— MARTINOVICI, DUMITRIU II, 
ION IONESCU, LUCESCU.

In ultima
noastră a fost mereu prezentă 
la ședințele diferitelor comisii 
ale Federației române de fotbal, 
pentru a cunoaște mai bime acti
vitatea desfășurată de aceste or
ganisme. In felul acesta, ziarul 
are posibilitatea de a se docu
menta in diferite probleme de 
ordin competițional sau discipli
nar din activitatea fotbalistică.

Marți seara, un redactor al 
nostru a fost prezent la ședința 
săptăminală a comisiei de com
petiții. Pe ordinea de zi figura 
un caz puțin obișnuit: la Ga
lați, echipa de categorie B Poli
tehnica București, nefiind de 
acord cu o decizie prin care era 
penalizată cu un „11 metri”, a 
protestat cu vehemență ; lovi
tura n-a putut fi astfel execu
tată, iar arbitrul jocului, Chifor 
Zaharia (Brașov), după ce o 
lăsat să se scurgă cele 3 minute 
regulamentare, a fluierat sfirși- 
tul jocului.

Acestea sint faptele. Firește, 
ne-au interesat explicațiile celor 
de la Politehnica („hențul a fost 
cu totul involuntar și sancționat 
cu intirziere, la cererea jucăto
rilor de la Siderurgistul”), ra
poartele observatorului federal 
și arbitrului, precum și analiza 
și concluziile comisiei de com
petiții.

In mod curios, după ce au fost 
ascultați reprezentanții Politeh
nicii, antrenorii etc., ziariștii au 
fost invitați să... părăsească 
sala. Ca atare, analiza celor pe
trecute la Galați s-a făcut cu 
ușile închise. De ce ? Comisia 
de competiții are ceva de as
cuns ? Dezbaterile ei sint secre
te ? Prezența presei... supără ?★

competiții a omo- 
Siderurgistul — 

rezultatul de

Comisia de i 
logat meciul . 
Politehnica cu 
3—0 in favoarea Siderurgistului.

• LA ZI •LA Zf
PROGRAMUL JOCURILOR DIN

CAPITALA
Meciurile programate duminică 

în Capitală se vor disputa după 
următorul program :

STADIONUL „23 AUGUST", ora 
16,30 : România — Cipru

STADIONUL POLITEHNICA, 
ora 10,00 : Politehnica — Metr om 
Brașov (cat. B).

TEREN GLORIA, ora 11,00 : Me
talurgistul — Progresul Brăila 
(cat. B) ; ora 13,00 : Metalurgistul 
— Stuful Tulcea (j).

STADIONUL GIULEȘTI, ora 
9,00 : Rapid C.F. — Flacăra roșie 
București (j) ; ora 10,30 : Rapid 
C.F. — I.M.U. Medgidia (cat. C).

STADIONUL „23 AUGUST", te
ren IV, ora 9,30 : Viitorul Bucu
rești — Petrolul Ploiești
• Partida de categorie 

Clujeana și Unirea Dej 
loc sîmbătă 22 aprilie.

(j).
B dintre 
va avea
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RENAULT 16” ÎN CADRUL 
PREMIULUI EXCEPȚIONAL LA 
CONCURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICA, ÎN AFARA PREMII

LOR OBIȘNUITE ÎN BANI
Duminică 23 aprilie 1967, echi

pa tării noastre susține un meci 
cu formația Ciprului în cadrul 
Campionatului Europei. Acest 
meci alcătuiește „capul de afiș' 
al concursului Pronosport nr. 16. 
în rest, șapte întîlniri din cam
pionatul categoriei B și cinci par
tide din campionatul italian.

Dar iată acest program : 1: Ro
mânia — Cipru; II: Oltul Rîm- 
nicu Vîlcea — Siderurgistul; 
III: Ceahlăul Piatra Neamț — 
Chimia Suceava; IV : Oțelul Ga
lati — Dinamo Bacău; V: Poia
na Cîmpina — Dinamo Victoria 
București; VI: Minerul Lupeni — 
A. S. Cugir; VII: C.S.M. Reșița 
— A.S.A. Tg. Mureș; VIII i In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii — 
C.F.R. Timișoara ; IX: Atalanta — 
Milan; X : Brescia — Bologna ; 
XI: Cagliari — Napoli; XII i 
Fiorentina —- Torino; XIII: Man- 
tova — Lanerossi.

• Tragerea LOTO de miine 
va avea loc la București în sala 
din str. Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 17,45.
ÎN ATENȚIA CIȘTIGĂTORILOR 
LA TRAGEREA AUTOTURISME
LOR LOTO DIN 18 APRILIE 1967

Biletele (duplicatele.) considera
te cîștigătoare trebuie depuse

Ia agențiile LOTO-PRONOSPORT 
autorizate și obligate să elibe
reze adeverințe, pînă sîmbătă 22 
aprilie 1967, ora 13,00, în orașe
le de reședință regională și pînă. 
vineri 21 aprilie 1967, era 13,00, 
în celelalte localități.

NOU LA

La cererea 
li se oferi

PRONOSPORT

participanților de 
posibilitatea de a 

de valori mai mari
a
obține premii 
la Pronosport, Administrația de 
stat Loto-Pronosport a luat mă
sura ca începînd cu concursul 
Pronosport nr. 17 din ' 30 
lie 1967, premiile de la 
sistem să fie următoarele :

Premiul excepțional;
Categoria 

te din 13;
Categoria

exacte din
Categoria 

exacte din
Plafonul minim al unui premiu 

va fl de 20 lei.
La toate concursurile Prono

sport din luna mai a.c. în cadrul 
premiului excepțional se va atri
bui, în afara premiilor în bani, 
cîte un autoturism RENAULT 
16 + 3.500 leL

Ii 13 rezultate

aprl- 
acest

exac-

a II-a i 12 rezultat* 
13;
a III-a: 11 rezultate 

13.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stal Loto-Pronosport.



Turneul internațional de șah I

O runda l
Turneul final

toarte disputată
După • perioadă de acalmie, din 

nou o rundă agitată in turneul in
ternațional de șah. Tonul l-au dat 
Vasiukov și Gheorghiu care, deși cu 
negrele, au jucat energic la atac în 
partidele lor eu Gzemiak și, res
pectiv, Ungureanu. Rezultatul: am
bii an cîștigat spectaculos. In întîl- 
niri extrem de disputate. Ciocîltea 
■ sacrificat un turn la Mititelu, pu- 
nînd ta dilemă întreaga asistență: 
este sau nu corectă această jertfă ? 
In momentul cînd tensiunea partidei 
ajunsese la maximum s-a produs un 
deznodămtnt puțin așteptat : eei doi 
parteneri au eăzut de acord asupra 
remizei. Intr-adevăr, albul (Mititelu) 
avea posibilitatea unui șah etem.

lată și celelalte rezultate: Fichtl— 
Drimer 0—1 (albul, In criză de timp, 
a lăsat un tum în priză !), Soos— 
ehițescu, Hennings—Haag, Pfleger— 
Partos, remize. Fără joc s-a dat re
miză partida întreruptă Vasiukov— 
Pfleger.

In clasament conduc trei jucători 
la egalitate de puncte : GHEORGHIU 
(1), SOOS, DRIMER 4^ 
mează : Fichtl și 
țescu, Gzemiak,

P- etc.
Astăzi este zi

Pfleger 4 
Partos,

P-> ur- 
p., Ghî- 
Ciocîltea

liberă.

(Urmare din pag. 1) 

numai în apărare (în cele 5 seturi ea 
a atacat numai de 9 
puncte !).

Multe speranțe ne dăduse Eleonora 
Mihalca. autoarea eliminării (în turul 
al IV-lea) finalistei campionatului 
european, Svetlana Grinberg. Românca 
avea de trecut peste Geissler (RDG), 
pe care o învinsese cu alte prilejuri. 
Dar după ce echipele noastre au 
scăpat din mînă posibilități favora
bile. pentru clasarea pe locuri fruntașe 
în „Cupa Corbillon* și „Cupa Sway till
ing*, iată că și Mihalca a pierdut o 
altă șansă de obținere a unui loc 
mai bun în clasament. A fost învinsă 
de Geissler — e adevărat în formă — 
dar o jucătoare care putea fi depă
șită. Mihalca nu a acționat cu toată 
luciditatea și fermitatea, și de această 
nehotărîre a profitat Geissler.

La simplu bărbați, Negulescu și 
Cobîrzan n-au putut trece de valoroșii 
lor adversari, Schoiler și. respectiv, 
Hăsegawa. Cu primul, Negulescu a 
jucat la activizare din setul 1, de la 
scorul de 3—2 pentru el ; dar folo
sind numai loviturile de topspin și 
lift, în serie — și doar cu rare în
cercări de atac decisiv — sportivul 
nostru era condamnat de la început. 
Scorul ilustrează, de altfel, acest lu
cru, în ciuda faptului că Negulescu 
a depus eforturi susținute. El n-a 
avut însă procedeul tehnic cu care să 
realizeze punctele. De asemenea, Co
bîrzan putea cîștiga setul I, cînd, 
la 19—19. a ratat un atac foarte fa
vorabil din rever. Apoi, Hasegawa 
s-a impus, cu toată opoziția lui Co
bîrzan (a scos multe mingi aproape 
imparabile).

Vineri, în cea de-a 10-a zi efectivă

ori, realizînd 4

a campionatelor, an Ioc ultimele par
tide. Seara se desfășoară toate finalele 
celor cinci probe individuale.

Iată și ultimele rezultate înregis
trate la Isstadion : SIMPLU BĂR
BAȚI „optimi": Kono — Gomoskov 
3—2, Pak Sin II — Lemke 3—1, Mlko 
— Beleznai 3—2, 
3—0, Scholler — 
13. 9). Kim Cian 
Korpa — Kasai 
Cobîrzan 3—0 (19. 9. 12);
FEMEI tur. IV: Schaller (Rowe) — 
Lukacz 3—0, Karlikova — Hristova 
3—0, Wright (Shannon) — Noworyta 
3—2. Koczian
Rudnova 
laubert 
(Suedia) 
halea — Grinberg 
Johansson 3—0, Yamanaka — Ju- 
rik 3—0 ; „optimi" Fukazu — 
Scholler 3—0, Wright — Karli
kova 3—0, Rudnova — Koczian 
3—1, Alexandru — Hirota 3—2 (—14, 
17, —16, 12. 10), Morisawa — Szmit
3—0, Geissler — Mihalca 3—1 (15, 19.

Kimura — Sarkoian 
Negulescu 3—0, (13. 
Ho — Amelin 3—0,’ 
3—1, Hasegawa —

SIMPLU

Hovestădt 3—1,
— Pire 3—0, Hirota — De- 
3—0, Alexandru — Neidert 
3—1 (—19. 10. 6, 6), Mi-

3—2. Luzova —

I

i—19, 14), Luzova — Simon 3—1, Ya- 
manaka — Stulemeyer 3—0; DUBLU 
FEMEI „optimi" : Fukaza, Yamanaka
— Alexandru, Mihalca 3—0 (17, 5, 8), 
Rudnova, Grinberg — Geissler, Ho- 
vestădt 3—0, Morisawa, Hirota — Lu
zova, Karlikova 3—0; DUBLU BĂR
BAȚI tur III : Giurgiucă, Cobîrzan
— Kunnas, Adahl (Fini.) 3—0 (13, 17.
15), tur. IV : Negulescu, Rethi — 
Bernhardt, Person (Suedia) 3—0 (13, 
16, 11), Cion Dok Ci, Yun Rian Von 
(R.P.D. Coreeană) — Giurgiucă, Co
bîrzan 3—0 (18, 16, 9); optimi : Ame
lin, Gomoskov — Negulescu, Rethi £ 
3—1 (15, —17, 15, 17), Korpa, Vecko — E 
Kagimoto, Kawahara 3—0; DUBLU- 
MIXT tur II ; Stipancic, Stojcic — 
Rethi. Mihalca 3—2 <16, 18, —21, —22, 
18), Negulescu, Crișan — Khan, Sok 
(Cambodgia) 3—1 (—19. 16, 20, «),
tur III : Giurgiucă, Alexandru — 
Luthje, Kristenssen (Dan.) 3—0 (16,
9. 12), Kimura. Fukazu — Negulescu, 
Crișan 3—0 (14. 25, 13), tur IV : Giur- 
giucă. Alexandru — Gomoskov,
Grinberg 3—1, optimi : Giurgiucă,
Alexandru — Papp, Koczian 3—0.

i
I
I

I
I
I

După o zi de odihnă, la Praga au 
fost reluate întrecerile campionatu
lui mondial feminin de baschet. In 
prima zi a turneului final, la care 
participă șase echipe (U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Japonia, Iugoslavia, R.D. 
Germană și Coreea de Sud) s-au 
înregistrat în general rezultatele 
scontate.

Tn cel mai echilibrat meci, echipa 
Coreei de Sud a întrecut selecțio
nata R.D. Germane cu scorul de 
64—59 (33—29). O rezistență dîrză a 
întîmpinat reprezentativa U.R.S.S. 
din partea Japoniei. La pauză, bas
chetbalistele sovietice, 
mondiale și europene, 
duse cu un coș (23—21). dar în re
priza a doua ele s-au distanțat, cîș- 
tigînd în final cu scorul de 57—42. 
în cel de-al treilea joc, echipa Ceho
slovaciei a dispus cu 69—35 (33—12) 
de formația Iugoslaviei.

campioane 
erau con-

la Progresul

Începe meciul de tenis

Fotbal pe teren 
acoperit!

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Pe terenul amenajat în incinta 
Astrodomului din Houston (Te
xas) s-a disputat primul meci de 
fotbal pe teren acoperit din isto
ria sportului. In fața a 35 000 de 
spectatori, formația spaniolă Real 
Madrid a învins cu scorul de 3—2 
(2—2) echipa engleză West Ham 
United. Golul victoriei a fost mar
cat de Amancio.

TUR DE ORIZONT
Bilanț pozitiv la jumătatea

I
I

Intr-unui din primele concursuri in aer liber ale atletilor sovietici, pe sta
dionul „V. 1. Lenin* din Moscova, și-a făcut reintrarea campionul european la 
aruncarea suliței, Ianis Lusis. El a obținut rezultatul de 77,30 m. De notat 
că cea mai bună performantă înregistrată de Lusis, in sezonul trecut, era 
echivalentă cu 85,70 m. Foto: TASS

I
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România - Ungaria

sezonului competițional de scrimă I
i

Ne aflăm Ia capătul unei prime etape în activitatea 
internațională pe care scrimeril noștri au susținut-o în 
util deci să facem acum un tur de orizont, un bilanț, 
narea succeselor, a neajunsurilor care s-au ivit.

competlțională 
acest an. Este 

cu consem-
i

Gruiescu și Antoniu învingători 
in prima reuniune de box a campionatului balcanic

I
i

în centrul atenției scrimerilor 
noștri fruntași,au stat în această 
etapă două mări obiective : pen
tru tineret — G.M. de la Tehe
ran. iar 
„C.C.E." Ia floretă — 
fete — șt spadă.

Ne vom referi, mai întîi, la 
marea întrecere a „speranțelor", 
din capitala Iranului. Bilanțul ti
nerilor noștri sportivi poate fl 
apreciat ca bun. ® medalie de 
aur la spadă (Anton Ponqrat), un 
Ioc șapte la sabie (Dan Irimiciuc) 
și locurile 9-12 Ia floretă fete (A- 
driana Moroșanu șl Rodica Vă
duva); iar pe națiuni — locul 8, 
Înaintea unor țări reprezentate 
prlntr-un număr 
sportivi, cum au 
Franței (locul 4) 
cui 6).

Proba de spadă 
mai mari satisfacții, 
scontate. Noul campion mondial 
— A. Pongraț — a mai fost fina
list la ediția precedentă, de la 
Viena, iar în toamnă, la Berlin, 
Ia un turneu al „speranțelor •- 
Mmpice* s-a clasat pe primul Ioc.

Jn aceeași probă, țara noastră 
• prezentat alțl doi scrimeri cu 
certe posibilități: Al. Istrate și 
C. Duțu. Ambii au avut o com
portare remarcabilă.

„Sabia", cu un Iot de certă 
perspectivă, a debutat satisfăcă
tor. Intr-e probă în care chiar șl 
faptul de a ajunge In eliminări 
constituie o performanță, sporti
vii noștri au venit grupați în eli
minarea directă. Să nu uităm că 
au „rămas" după consumarea se
riilor valori consacrate ca i 
Fischef, Montano, O'Brien, Puff. 
Dintre toțJ, doar Dan Irimiciuc 
s-a Impus în mod deosebit.

Pretențiile noastre pentru flo
retă (băieți șl fete) au fost li
mitate. Băieții (Burlea șl Bănică) 
ca și fetele (Moroșanu șl Vădu
va), n-au ajuns încă la o aseme
nea valoare fncît să aspire la 
un loo fruntaș în ierarhia mon
dială.

pentru seniori — 
băieți șl

mai mare de 
fost acelea ale 
șl Poloniei (lo-

ne-a adus cele 
oarecum

tr-o companie de 
care nu au lipsit toate marile va
lori ale floretei mondiale. Mai 
mult, Ileana Drîmbă a ocupat lo
cul doi în „Cupa Martini", îna
intea unor sportive reputate ca 
Gorohova, Zabelina. Masciotta 
etc.

Băieții, în schimb, n-au mal 
„luat" locul trei, ca anul trecut, 
ci au terminat .C.C.E.* pe locul 
cinci. Este un pas înapoi șl un 
semn că unii dintre sportivii 
fruntași — Falb, campionul țării, 
și Haucler — n-au atins 
lor obișnuită. Nu este 
conduci într-un meci, 
(România — Ungaria) 
pierzi Ia tușe, în fata unei echipe 
care, cu excepția lui Szabo, nu 
punea probleme.

Eșecul din „C.C.E." la băieți 
poate fi... uitat printr-o compor
tare la adevărata valoare a tră
gătorilor noștri în etapa care ur
mează.

In ceea ce privește actuala e- 
diție a „C.C.E." la spadă, sportivii 
noștri s-au situat pe linia ascen
dentă pe care merg de o bună 
vreme încoace. La Heidenheim, 
formația clubului Steaua a ocupat 
locul cinci (față de locul 12 în 
19661.

trăgătoare din

valoarea 
admis să 
cu 8—6 
și să-l

ISTANBUL (prin telefon). — 
Miercuri seara s-au deschis în sala 
„Scrgy Saray* din Istanbul, în pre
zența a peste 6000 de spectatori, în
trecerile din cadrul campionatului 
balcanic. La această ediție a Bal
caniadei participă boxeri din Iugo
slavia, România, Bulgaria și Turcia. 
In prima reuniune au urcat treptele 
ringului și 5 pugiliști români.

La categoria muscă Gruiescu l-a 
învins la puncte pe bulgarul Botcev. 
După o repriză „fără istoric*, Gru
iescu a atacat insistent cu directe 
de stînga și contre de dreapta, dar 
în repriza secundă, la un clinei, i 
s-a spart arcada. Cu toate acestea, 

{reprezentantul nostru a condus deta
șat în ultima repriză, tcrminînd în
vingător. La „pană* O. Gorea a pier
dut meciul cu Tatar (Turcia). De

I
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menționat că boxerul nostru a fost 
handicapat de faptul că Ia sfîrșitul 
reprizei a doua i s-a deschis ar
cada. Gorea a cîștigat net primele 
două reprize, iar în ultima, deși cu 
arcada deschisă, a continuat să con
ducă lupta. Evident, diferența nu 
a fost tot atît de mare (ca în pri
mele două mnduri), dar în cel mai 
rău caz repriza a treia putea fi no
tată cu X. Arbitrii Kalife (Liban) 
și Buzic (Iugoslavia) l-au preferat 
însă pe Tatar, în timp ce Pospiși) 
(Cehoslovacia) l-a dat învingător 

pe Gorea. Vasilc Antoniu l-a învins 
detașat la puncte pe Petrovici (Iu
goslavia), Ion Covaci a fost între
cut la puncte de iugoslavul Todo- 
rovici (boxer cu gardă inversă), iar 
Vasile Trandafir a pierdut clar în 
fata pugilistului turc Giacaloglu.

i
i
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Do azi după amiază, terenurile 
din parcul sportiv Progresul, fru
mos reamenajate, invită pe iubi
torii de tenis din Capitală să ur
mărească prima apariție din a- 
cest sezon a reprezentativei de 
seniori a țării. Echipa României 
întîlnește în meci internațional a- 
mical formația Ungariei. întrece
rea constituie o utilă verificare de 
forțe a celor două formații care- 
și definitivează pregătirile pentru 
meciurile din primul tur al „Cu
pei Davis“, de săptămîna viitoare.

In vederea acestor meciuri, a 
fost format lotul reprezentativ al 
tării noastre. El cuprinde pe Ion 
Tiriac 
Năstase, 
GOnther 
pei este

Prima 
România
două jocuri de simplu: Tiriac — 
Szoke, Năstase — Szikszai. Mîine 
va avea loc jocul de dublu, iar 

I duminică ultimele două simpluri.

- campionul țării, Ilie 
Petre Mărmureanu și 

Bosch. Antrenorul echi- 
prof. Șt. Georgescu.
zi a întîlnirii de tenis

— Ungaria cuprinde

mal 
constl- 

eure-

3?
Pentru seniori, cum am 

spus, competiția nr. 1 a 
tuit-o „Cupa campionilor
peni". Aici, floretistele noastre au 
dat deplină satisfacție. Ele au re
editat performanta din 1966 —
' oul 3 pe echipe. Iencic, Drîmbă, 
Ene și Tasl au evoluat bine, în-

★
Ce ne stă în față în următoa

rea etapă ? în principal, G. M. de 
seniori de la Montreal. Au mai 
rămas trei luni pînă atunci șl în 
acest timp sportivii noștri vor 
avea mai multe „colocvii". Pri
mul se va ține la București, la 
sfîrșitul acestei luni t „Cupa 
Gaudini", la care participă echipe 
puternice t Franța, Italia și Unga
ria. Apoi, în mal, va avea loc la 
Sofia un Important turneu inter
național cu participarea fruntași
lor scrimei din U.R.S.S., Ungaria, 
Polonia etc. Șl, în fine, „Cupa 
Giovannini", în Iunie (Bologna). 
Pentru floretlste — concursul cu 
participarea echipelor 
Italiei, Ungariei și 
„Gupa Jeanty", în 
Paris și „Floreta de 
mal, la Commo.

Iată cîteva mari 
care pot fl util valorificate 
scrimerii noștri fruntași în vede
rea marelui examen ai campiona
telor mondiale din Canada.

Franței, 
României, 

aprilie, la 
argint", în

competitii 
de

ELENA DOBINCA 
TIBERIU STAMA

I
• Tenismanii belgieni iși vor încheia pregătirile

| Corespondență specială pentru „Sportul popular**

I Cu zere ani în urmă, echipa de 
(tenis a Belgiei — formată pe atunci 

din admirabilii Jackie Brichant și 
Philip Washer — cîștiga zona euro- 

Ipeană a „Cupei Davisu, învingînd în 
finală redutabila echipă a Italiei cu 
3—2. Evident, actualmente, preten
țiile noastre sînt ceva mai modeste, 
deși unele rezultate obfinute fn sezo
nul trecut de primele „rachete* bel
giene ne îndreptățesc speranțele unui 
apropiat come-back fn tenisul mare.

Echipa Belgiei, pentru meciul de 
săptămîna viitoare cu România, este 
formată din Patrick Hombergen, care

I
I
I
I

fi-a făcut anul trecut un excelent 
debut in „Cupa Davis* împotriva 
sud-africanilor, Eric Drossart, fost 
campion al Belgiei, și Claude De 
Gronckel. Această echipă sosește la 
22 aprilie în capitala României și 
își va încheia pregătinle chiar pe 
terenurile viitorului meci. In func
ție de aceste ultime antrenamente, ea 
va lua formă definitivă. Este de 
așteptat, totuși, ca jocurile de simplu 
să fie disputate de Hambergen — 
noul campion al tării — și Drossart. 
Pentru dublu este probabil că txi 
fi preferat cuplul campion Drossart—

I

De Gronckel. Dar modificări de ul
timă oră nu sînt excluse, mai ales 
că Hombergen și Drossart n-au stră
lucit pe Coasta de Azur, în timp ce 
De Gronckel a obținut performante 
bune în Australia și în „Circuitul 
Caraibilor*.

In cercurile de specialitate nu ni 
se acordă șanse prea ridicate la 
București. Se știe la Bruxelles că Ion 
Țiriac, campionul român, este un ju
cător solid și experimentat. Nu ig
norăm nici marile progrese realizate 
în ultimul an de tînărul Năstase. re
centul învingător de la Cannes. Per
sonal i-am văzut pe Țiriac și Năstase 
jucînd anul trecut la Paris, unde 
au fost finalistii probei de dublu 
în turneul Roland Garros și ei 
mi-au lăsat o puternică impresie.

Dar, așteptăm cu interes deosebii 
meciul de la București, care — cc 
orice meci... — poate conține .5 
multe necunoscute !

ALBAN COLLIGNON
Bruxelles, 18 aprilie

I ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI 
I SOFIA.

întrecerile
- Au început 
tradiționalului 

turneu internațional de 
baschet masculin „Gupa 
orașului Sofia*. Iată pri
mele rezultate: Varșovia— 
Havana VI—59 (37—24); 
Berlin — Atena 95—52 
(43—25); Budapesta—

Sofia 48—47 (18—22).
ASUNCION. — Intr-un 

I meci contînd pentru „Cupa 
■ campionilor Americii de 
ISud“ la fotbal, echipa 

Guarani din Paraguay a 
întrecut cu scorul de 4—2

I
I
I

(2—0) formația chiliană 
Colo Colo.

BOSTON. — A Vl-a 
ediție a maratonului de la 
Boston a fost cîștigată de 
neozeelandezul Dave Mc 
Kenzie în 2hl5:45. Acesta 
este rin nou record al 

tradiționalului concurs, fi
ind superior cu 1:12 per
formanței japonezului Ma- 
rio Shigematsu, stabilită 
acum un an. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Tom 
Laris( S.U.A.) 2hl6:48 și

Yutaka Aoki (Japonia) — 
21117:17.

RIO DE JANEIRO.— 
Ea Belo Horizonte, în ca
drul unui turneu interna
țional de fotbal, Cruzeiro 
a învins cu scorul de 3—1 
(1-1) formația F. C. San
tos.

BUDAPESTA. — Cu- 
noscuta echipă braziliană 
de fotbal Flamengo Rio de 
Janeiro va susține la 4 
iunie un meci amical ia 
Budapesta în compania u- 
nei selecționate a orașului.

In aceeași zi. Ia Budapest 
va avea loc și meciul din 
tre echipele secunde al 
Ungariei și Angliei.

BRUXELLES. — Tui 
neul international de ten: 
rezervat profesioniștilor 
fost cîștigat de australi: 
nul Fred Stolle caic a di: 
pus cu 6—3, 6—4 <
Dennis Ralston (S.U.A.

BANGKOK. — 1
„Cupa Asiei" la fotb: 
pentru echipe de tineri 
Izrael — Maîaezia 
(4-0).
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