
„Cupa P.T.T." la marș
Asociația sportivă P.T.T. 

organizează duminică cea 
de-a XXII-a ediție a tradi
ționalei competiții de marș , 
dotată cu „CUPA P.T.T.”. 
Plecările și sosirile se vor 
face în fața Telegrafului 
central din șoseaua Ștefan 
cel Mare nr. 15, începind de 
la ora 9. în programul com
petiției figurează următoa
rele probe : juniori mici — 
3 km, începători — 3 km, 
juniori mari — 5 km, seniori 
— 20 km și veterani — 3 km.
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AZI ÎN CAPITALĂ
TIR. Poligonul Tunari, de 

la ora 8,30 : Concurs inter
national șl „Cupa Victo
riei". ;

BOX. Sala Floreasca, do 
la ora 19 : Turneul interna-' * 
tional

SCRIMA. Sala Construc
torul (Recolta), de la ora 
8,30 : Campionatul republi
can pe echipe - seniori.

TENIS DE MASA. Sala 
Dinamo, de la ora 9 : Tu
rul campionatului republi
can pe echipe.

Pe marginea conferinței organizației
regionale LICFS Suceava

Există posibilități 
pentru performanțe superioare 

în sporturile de iarnă!
pag. a 81-a

ȘHfAN SUCIU-OIN NOU ÎNVINGĂTOR

A început „triunghiularul" pugilistic
Metalul-Lozb Lodz-Wis mut Gera

• Astâ-seară, o nouă gală

Cicliștii români au parti
cipat la o nouă competiție 
de verificare la Liiben (R.D. 
Germană). în cursa desfă
șurată miercuri, ei au avut 
o comportare meritorie. Pe 
circuitul de 70 km s-au în
trecut rutieri din R.D. Ger
mană, Cuba, Algeria și Ro
mânia. Primul loc a fost 
ocupat de ȘTEFAN SUCIU 
cu 54 p. El a fost urmat de 
Gabriel Moiceanu 46 p, Gh.

Suciu 32 p, K. Milde (R.D. 
Germană) 29 p, Zaaf (Alge
ria) 22 p, Klabes (R.D. Ger
mană) 16 p etc.

Sîmbătă și duminică spor
tivii noștri vor lua parte la 
ultimele două competiții. 
Echipa va fi formată dumi
nică, după care delegația va 
pleca la Varșovia de unde, 
la 10 mai, se va da startul 
în cea de-a XX-a ediție a 
„Cursei Păcii”.

Triunghiularul pugilistic in
ternational METALUL BUCU
REȘTI — LOZB LODZ— 
W1SMUT GERA a început 
miercuri seara, în sala Flo- 
reasea, prin disputarea întâl
nirii dintre boxerii bucurcșteni 
și cei din Lodz. Bucureștenii 
au urcat treptele ringului ho- 
tărîți să cîștige confruntarea 
cu boxerii polonezi, lucru 
care, de altfel, le-a reușit. 
Metalurgiștii s-au bazat pe 
o pregătire fizică remarcabilă, 
la care au adăugat și o su
perioritate tehnică.

Pugiliștii din Lodz an pier
dut 9 din cele 10 partide.

Iată nn scurt film al me
ciurilor: în prima partidă au 
încrucișat mănușile Carol Pop

In ajunul finalei de volei a „C.C.E."...
antrenorii echipelor Dinamo și Rapid promit un MARE SPECTACOL!

■

$
I

și Drodzal. Boxerul nostru a 
acționat în toate reprizele cu 
deosebită tenacitate, a plasat 
lovituri puternice, Drodzal fi
ind numărat de două ori (în 
reprizele I și II). Pop a cîști- 
gat net, dar urmărind înde
osebi lovitura decisivă, a fă
cut prea puțin spectacol. La 
categoria cocoș, I. Lunga a 
fost opus lui Radzikowski și 
a cîștigat la puncte după nouă 
minute de luptă, în care a 
lovit deseori cu mănușa des
chisă. Adversarul său ni s-a 
părut mai ordonat, mai teh
nic, fapt care ne determină 
să punem decizia sub semnul 
întrebării. Constantin Stanef 
a boxat ceva mai prudent, mai 
atent, a gîndit ceva mai mult 
în momentele în care a atacat, 
iar atunci cînd a lovit, a făcut-o 
cu forța care-1 caracterizează. 
Adversarul său, Jelencziewicz, 
a recepționat chiar în prima 
repriză un croșeu la ficat și a 
fost numărat. Situația s-a re
petat de doua ori în repriza 
secundă, pugilistul polonez fi
ind pus în imposibilitate de 
a mai continua lupta, fapt 
care l-a determinat pe direc
torul de luptă, V. Popescu, 
să-l abandoneze. Loviturile de 
stînga, repetate deseori, i-au 
adus lui Gh. Bădoi o meritată

Cat. 51 kg : boxerul german H. Hartung (stingă) eschivează o 
directă de stingă a lui Ștefan Constantin (Metalul București). 

Foto : N. Aurel

•• *

Un palpitant și spectaculos moment al luptei dintre ofensiva Rapidului (avindu-l în cazul de 
față „virf de atac* pe Plocon)

Pînă Ja primul meci din
tre echipele noastre frun
tașe DINAMO și RAPID 
din cea de-a doua finală 
românească a „C.C.E.* la 
volei, numai o zi a ră
mas. Formula „așteptat 
cu nerăbdare* e mai înte
meiată ca orieînd. Aproape 
toate biletele de intrare 
sînt la oră aceasta 
dute: și pentru turul 
fruntarii (mîine in 
Floreasca, la ora 17), 
pentru partida-retur 
marți, și... reținute pentru

vîn- 
con- 
sala 

și 
de

și blocajul echipei Dinamo. 

eventualitatea unei a treia 
întâlniri.

Care sînt părerile ma
eștrilor emeriți ai spor
tului S. Mihăilescu (Dina
mo) și dr. I. Ponova (Ra
pid), antrenorii echipelor 
finaliste ? Iată-le :

„Obiectivul nostru prin
cipal de anul acesta -— 
ne-a spus S. MIHĂILESCU 
— este „Cupa campionilor 
europeni", pentru finala 
căreia ne-am antrenat în 
mod special, cu un accent 
deosebit pe pregătirea psi
hologică și neuitind, ju-

Foto: A. Neagu

cătorii ca și mine, că e 
și mai greu să menții ce-ai 
cucerit decît să cucerești. 
Că vom reuși, mă bizui pe 
semnele apropierii de in
trarea în forma necesară 
dovedite în ultimele me
ciuri, chiar și în cel pier
dut cu Steaua, de toți ju
cătorii, cărora, ca 
deauna. Ie acord

(Continuare in pag.

AZI ÎNCEPE, LA BACĂU, TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN FEMININ

Disputa finală pentru titlul de campioană republicană 
feminină de volei Începe astăzi la Bacău, continuă mîine 
și se încheie duminică, la întrecere participind echipele 
DINAMO BUCUREȘTI, deținătoarea titlului, RAPID BUCU
REȘTI, PENICILINA IAȘI șl FARUL CONSTANȚA.

Cele patru formații finaliste porneso lupta cu „zestrea*

minică dimineața) este următorul i
azî — RAPID — PENICILINA, FARUD — DINAM®; 
mîine — PENICILINA - DINAM® RAPID — FARUL i 
duminică — FARUL — PENICILINA. DINAMO — RAPID.

de locuri, puncte st seturt acumulate în primele două
părți ale campionatului, si anume >
1. DINAMO 18 15 8 47:14 83
2. RAPID 18 15 8 50:16 83
6. PENICILINA 18 12 6 43:24 80
4. FARUL 18 11 7 87129 29

Programul celer trei etape ale turneului final, care v«r
avea leo la Bacău (astăzi și sîmbătă după-amiază $1 du-

întot- 
egală

a 2-a)

victorie Ia puncte în fața lui 
Proclion. De la primele schim
buri <le lovituri s-a văzut 
clar diferența de valoare din
tre Tudose Voicu și Filipiak. 
Mai înalt, mai puternic și 

cu o tehnică superioară, oas
petele a plasat lovituri spec-

taculoase, care-i anunțau vic
toria. Dar iată că în repriza 
secundă, Tudose l-a „agățat" 
cu un croșeu puternic la față,

R. CĂLĂRĂȘANU

(Continuare în pag. a 4~a)

România—Cuba 6-4, la box
CONSTANȚA 4 (prin te

lefon). — Aproape 3000 de 
spectatori au luat loc azi 
în tribunele sălii de sport 
din localitate, pentru a a- 
sista la 
dintre 
noastre 
Cubei.

După 
disputate 
spectaculoase) spectatorii au

întîlnirea de box 
selecționata țării 
și reprezentativa

întreceri deosebit de 
(unele foarte

aplaudat la scenă deschisă 
victoria sportivilor noștri. 
Scor : 6-4. Cei mai buni 
au fost în această întîlnire 
I. Otvoș, C. Constantinescu, 
I. Pițu și Olteanu (România) 
și Betancourt, Molina, Mar
tinez și Cabrera (Cuba).

Iată rezultatele tehnice 
în ordinea categoriilor : G. 
Ciucă b. dese. II Șese, 1. 
Otvâș b.p. Espinosa, A. 111-

eseu b.p. Riveri, Gh. An
ton pierde ab. III la Re-

M. Dumitrescu 
la Betan-

gueiseros, 
pierde k.o. II 
court, G. Ghiță b.p. Molina, 
I. Pițu p.p. la Martinez, I. 
Olteanu b.p. Delis, G. Con- 
stantinescu b.ab. “ “ 
I. Alexe p. ab. 
brera.

I Falvez, 
I la Ca-

coresp.
C. POPA
principal

Meciuri internaționale de baschet
Echipa feminină de baschet BASRA Topolsanka (Iugoslavia) 

a susținut două meciuri în țara noastră. La Timișoara, oaspetele 
au fost întrecute de Universitatea cu 60—39 (28—19), iar la 
Salonta de Spartac cu 52-—47 (14<—15).

P. ARCAN și GH. COTRÂU — corespondenți

M TUOORAN. trimisul nostru special la TURNEUL U.E.F.A, transmite:

Astăzi, România—R.D Germană
După o călătorie de 

ore cu avionul, echipa 
națională de juniori a ajuns 
în cursul după-amieziî în ca
pitala Turciei. Tinerii fotba
liști români au fost întâmpi
nați pe aeroport de reprezen
tanți ai federației de specia
litate, de numeroși ziariști ți 
fotoreporteri.

Sportivii români se află ca
zați Ia marele hotel „Buiuk— 
Ankara*. După o scurtă re
laxare în camere, jucătorii 
noștri au făcut un antrenament 
de... deconectare, pe un teren 
special pus la dispoziție de or
ganizatori. întreg lotul mani
festă o bună dispoziție, Neaga

patru 
noastră

și Tătaru — vedetele echipei 
noastre — fiind în atenția fo
toreporterilor și... ' observatori
lor echipelor care sînt în grupa 
C, în care evoluăm și noi. 
După antrenament jucătorii ro
mâni au vizitat stadionul ,19 
Mais“, unde va avea loc par
tida de mîine (n. r. — astăzi) 
cu R. D. Germană.

La Ankara ee află, la ora 
aceasta, toate celelalte formații 
participante în grupa C, gata 
să ia startul în competiție : 
R. D. Germană, Suedia și 
U.R.S.S.

Trebuie să vă transmit că 
singurul motiv oarecum îngri
jorător pentru jucători și an-

trenori este starea timpului. 
Aici a plouat și cerul este 
încă acoperit de nori. Terenul 
de joc se prezintă totuși, 
bune condițiuni, fiind I 
drenat și gazonat.

Jocul nostru cu R. D. Ger
mană este primul din cupla
jul care se va desfășura după- 
amiază pe stadionul ,19 Mais*; 
al doilea fiind cel dintre 
U.R.S.S. și Suedia.

Antrenorul Gh. Ola ne-a de
clarat că are încredere în 

echipa pe < 
în ciuda faptului că se 
că ea va fi cea mai 
dintre toa’e formațiile 
jate în întrecere.

1bine

are încredere
care a pregătit-o, 

pare 
tânără
anga-

Campionatul 
republican 

de scrimă-echipe 
în sala Construc

torul din Capitală 
au început joi dimi
neața Întrecerile din 
cadrul etapei a IlI-a 
a campionatului re
publican de scrimă 
seniori-echipe. lată 
eîteva din rezultatele 
înregistrate. FLO
RETA BĂIEȚI : Uni
versitatea — Pro
gresul 10—6. F LO- 
RETA FETE: Stea
ua—Școala sportivă 
Satu Mare 15—1; 
Școala sporti vă Sa
tu Mare — S.P.O.B. 
10—6. SPADA : U- 
niversitatea — Cri- 
sul Oradea 11—5. 
SABIE: Steaua — 
Agronomia Iași
12—4, Universita
tea—Scena Brașov
9—7.

De remarcat com
portarea frumoasă a 
scrimerilor de la du
hul sportiv Universi
tatea București (El. 
».)



VOLE! LUPTE Duminică, in șapte orașe

CINE PROMOVEAZĂ Șl CINE RETROGRADEAZĂ DIN „B“ ETAPA A ll-a A CAMPIONATELOR PE ECHIPE
t întrecerea echipelor din categoria 
B ia sfîrșit la capătul acestei sâp- 
lămîni, prin disputarea celor 5 res- 
Sțe din grupele masculine. Dar 

uitatele acestor partide nu mai 
schimba decît în mică măsură 

Situația; cine promovează și cine 
Retrogradează se știe de pe acum, în 
Aproape întreaga categorie B. Iată 
jpare sint aceste echipe și 
(plasamentele.
i

cum arată

SERIA I
MASCULIN

I
I. Electroputere Cv. 18 14 4 48:21 32
2. Farul C-ța 17 14 3 46:16 31
3. înainte Timișoara 17 11 6 41:24 28
,4. Ind. sir. C. Turzii 17 9 8 31:35 26
5. Prog. I.R.A. S-va 17 8 9 34:36 25
6. A.S.A. Sibiu 17 8 9 29:36 25
7- I. C. Arad 17 7 10 24:41 24
8. Progresul Buc. 17 6 11 30:39 23
9. C.S.M. Cluj 18 5 13 28:46 23

10. Semănătoarea
București 17 4 13 27:44 21

ULTIMELE MECIURI, DUMINI
CA : Progresul București—înainte 
Timișoara, Semănătoarea București- 
AJS.A. Sibiu (in această ordine, în 
feala Giulești de la ora 9), Progresul 
I.K.A. Suceava—Ind. sirmei C. Tur- 
zii și L C. Arad—Farul Constanța. 
Jjidiferent de rezultatele acestor 
partide, promovează în categoria A 
FARUL CONSTANTA (chiar pier- 
zînd cu 0—3 la Arad). Retrogradea
ză la „calificare" : CJS.M. CLUJ, 
dacă SEMĂNĂTOAREA BUCU
REȘTI cîștigă duminică, sau SEMA
NATOAREA BUCUREȘTI, dacă ea 
pierde meciul cu A.S.A. Sibiu.

FEMININ
î. Drapelul roșu Sibiu
( 18 18 • 54: 7 36

2. Progresul Buc. 18 15 3 48:24 33
3. Sănătatea Tgv. 18 9 9 37:33 27
i, Viitorul Buc. 18 9 9 38:35 27

RUGBI

în categoria A -

5. Corvinui Deva 18 9 9 35:35 27
6. Voința M. Ciuc 18 9 9 33:39 27
7. Tricotajul Bv. 18 8 10 35:38 *
8. Liceul ,,N. Bălcescu" Cluj

18 8 10 33:38 26
9. Sănătatea Arad 18 4 14 24:43 22

10. Voința Botoșani 18 1 17 7:52 9

TOATE MECIURILE JUCATE. 
Promovează în categoria A DRAPE
LUL ROȘU SIBIU, retrogradează 
SĂNĂTATEA ARAD și VOINȚA 
BOTOȘANI.

SERIA A II-A
MASCULIN

1. I.C.F. București 17 16 1 50: 9 33
2. Politehnica Cluj 18 13 5 45:19 31
3. Politehnica Iași 18 11 7 37:33 29
4. Univ. Timișoara 18 10 8 35:30 28
5. Construcții Buc. 18 10 8 34:34 28
6. Știința Petroșeni 18 9 9 40:30 27
7. Univ. Craiova 18 7 11 29:39 25
8. Univ. București 18 7 11 24:41 25
9. Pedag. Tg. Mureș 17 4 13 20:43 21

10. Medicina Buc. 18 2 16 14:50 20

ULTIMUL MECI, SIMBATA (sa-
la Floreasca, ora 15,30) : I.C.F. Bucii

în ajunul finalei de volei a „C.C.E.“...
(Urmare din pag. 1)

încredere, începînd cu cel mai 
vîrstnic, Derzei, căpitanul echipei, 
și terminind cu Smerecinschi, me
zinul lotului. La unison cu ei. 
fac insă cu fermitate doar un 
pronostic: Dinamo, luptind cel 
puțin cu dirzenia din finala edi
ției precedente a „Cupei", va 
contribui la realizarea unor spec
tacole de zile mari... Cind ai ca 
adversar pe Rapid e și greu 
altfel 1“

Este unicul pronostic nereti
cent rostit și de I. PONOVA: 
„Ceea ce putem promite fără a 
șovăi e că ii vom dărui publicu
lui, ca de fiecare dată impreună 
cu Dinamo, jocuri care să merite 
intr-adevăr calificativul de „reci

reșiî—Pedagogic Tg. Mureș. Inde
pendent de rezultatul acestui joc, 
promovează în categoria A I.C.F. 
BUCUREȘTI și retrogradează la 
„calificare" PEDAGOGIC TG. MU
REȘ și MEDICINA BUCUREȘTI.

FEMININ

1. Medicina Buc. 18 17 1 52:11 35
2. Univ. Timișoara 18 16 2 52:13 34
3. Medicina Tg. Mureș

18 12 6 39:26 30
4. Univ. București 18 12 6 42:29 30
5. Politehnica Bv. 18 8 10 33:42 26
(î. Pedagogic Pitești 18 7 11 33:40 25
7. Univ. Iași 18 6 12 29:39 24
8. Politehnica Galați 18 5 13 21:47 23
9. Medicina Cluj 18 4 14 20:44 22

10. Științe economice
București 18 3 15 19:49 21

TOATE MECIURILE JUCATE. 
Promovează in categoria A MEDI
CINA BUCUREȘTI și retrogradează 
la „calificare” MEDICINA CLUJ și 
ȘTIINȚE ECONOMICE BUCU
REȘTI 

taluri voleibalislice" și sint con
vins că vom izbuti. Cit privește 
rezultatul.... vom trăi, vom lupta 
și vom vedea. Realizarea celui 
mai bun posibil Rapidul o va în
cerca cu următoarea formație de 
bază: Plocon, Nicolau, Drăgan, 
Grigorovici, Chezan, Mincev“

...Deci — cum spuneam — ega
litate sub raportul optimismului 
relativ la înaltul nivel spectacu
lar așteptat de la noile meciuri 
dintre Dinamo și Rapid. 11 con
semnăm cu plăcere și îl dorim 
desigur confirmat, sperînd că, 
mai presus de orice (întrucît 
„Cupa" oricum rănaine în țară I). 
finala „C.C.E." va fi o ilustrare 
elocventă a ridicatei valori a 
voleiului nostru masculin.

La sfîrșitul acestei săptărnîni a- 
niatorii sportului luptelor din Bucu
rești, Brașov, Cluj, Satu Mare, Ga
lați, Tg. Mureș și Lugoj vor avea 
ocazia să asiste la interesante reu
niuni ce vor avea loc în cadrul etapei 
a Il-a a campionatelor republicane 
pe echipe, greco-romane și libere, 
categoria A.

La „greco-romane" capul de afiș 
îl constituie partidele din grupa I, 
care se desfășoară la București. Se 
întrec luptătorii de la Dinamo 
București, Rapid București și C.F.R. 
Timișoara. O reuniune echilibrată va 
fi și cea de Ia Cluj, unde își vor 
măsura forțele echipele A.S. Arma
ta Cluj, Electroputere Craiova și 
Oțelul Calați. Celelalte două grupe 
programează — la Brașov și Satu- 
Mare partidele dintre Steagul roșu 
Brașov, A.S.M.T. Lugoj și Metalul 

Multiplul campion al țării. N. Metrlinescn (Dinamo București) executind 
O „centură* intr-un meci disputat recent in cadrul finalei campionatului 
republican individual la „greco-romane*.

Foto : A. Neagu

București, respectiv, Unio Satu-Mare, 
Steaua București și Marina Manga
lia.

La „libere" se anunță o serie de 
reuniuni interesante, ca de exemplu, 
cea de la Tg. Mureș, unde Steaua 
va întîlni echipele Mureșul din lo
calitate și Petrolul Ploiești. La Cluj 
va evolua Victoria Buzău (proaspăt 
promovată în categoria A), care în 
prima etapă a cîștigat în fața for
mațiilor A.S.M.T. Lugoj și Oțelul Ga
lați. De data aceasta buzoieniî vor 
avea ca adversari pe luptătorii de la 
Dinamo București și C.S.M. Cluj. 
Celelalte două localități, unde vor 
avea loc meciurile etapei a doua 
sînt Lugoj (A.S.M.T. Lugoj, Pro
gresul București și A.S. Armata Bra
șov) și Galați (Oțelul Galați, Con
structorul Hunedoara și Steagul roșu 
Brașov).

după șapte etape
€>a capătul etapei a Vil-a, clasa

mentul categoriei A la rugbi se pre
zintă astfel :•f» rr a t n AO’-tK OD1. Grivița Roșie 7 6 1 0 48:15 20
2. Dinamo 7 6 0 1 94:19 19
3. Steaua 7511 90:33 18
4. Politehnica Iași 7 3 2 2 33:15 15
5. Știința Petroșeni 7 3 1 3 32:37 14
<. Precizia Săcele 7 2 2 3 30:51 13
7. Progresul 7 2 1 4 36:51 12
8. Gloria 6 2 1 3 21:39 11
9. Agronomia Cluj 7205 15:42 11

10. Rulmentul Bîrlad 7 2 0 5 29:74 11
11. Farul Constanța 6 2 0 4 40:35 10
JL2. Rapid 7 115 14:71 10
4 Etapa de duminică : Farul Constan
ța — Știința Petroșeni, Agronomia 
Cluj — Precizia Săcele și Rulmentul 
Bîrlad — Politehnica Iași. Meciurile 
Progresul — Dinamo, Steaua — Gloria 
și Rapid — Grivița Roșie au fost a- 
mînate.

POP/CE

CAMPIONATUL REPUBLICAN

Echipe calificate 
în finala pe țară
Recent, s-au desfășurat, pe arene 

neutre, întrecerile fazei de zonă a 
campionatului republican pe echipe. 
Iată cîleva amănunte:

Pe arena Flacăra din Cîmpina 
și-au disputat întîietatea formațiile 
masculine Rapid Bueurești și Pro
gresul Pitești. Superiori, atît în jocul 
la „plin" cit și la „izolate", bucu- 
reștenii — bine conduși de instruc
torul voluntar Tudor Buzea — au cîș
tigat cu ușurință ambele partide : tur 
J5 057—4 892 ; retur : 5 060—4 764
pld. De la învingători s-au remarcat 

-A. Vrinceanu (887 p.d.) și Ion Petru 
(881 p.d.) care a rezolvat la „izo- 
late" multe figuri dificile.

La Medgidia s-au întîlnit echi
pele masculine Flacăra Cîmpina și 

*ÎÂâminorul Brăila. Jocurile au fost la 
jâiscreția sportivilor din Cîmpina care, 
..dovedind o bună precizie în lansarea 

au obținut rezultate valoroase. 
"Merită a fi subliniată comportarea 
popicarilor Gh. Scllpcea (927 și 936 

W$), N. Gruia (915 și 903 p.d.), P. 
IjaPrje (916 p.d.), A. Șucatu (906 
igdă) Ș> N. Blănaru (893 p.d.). Re
zultatele pe echipe : 5 362—4 397 p.d. 
(^r) și-5 325—4 575 p.d. (retur). 
SHț, Alte rezultate: Constructorul 
București—Cimentul Medgidia (rn) 
<1,^12—4 853 p.d. și 5 001—4 767, 
p.d.; Industria sîrmei G. Turzii— 
Parîngul Eonea (m) 5 125—4 998 p.d. 
și 5 254—5 072 p.d. ; Cetatea Giur
giu—Viscoza Lupeni (f) 2 247— 
1*00 p.d. și 2131—1990 p.d.

Echipele învingătoare s-au calificat 
Sa Mwda pe țară.

Există posibilități pentru performanțe superioare în sporturile de iarnă!
Una din problemele care a polarizat aten

ția participanților la lucrările conferinței or
ganizației regionale UCFS Suceava, desfășu
rată recent, a fost și aceea a depistării căilor 
de afirmare în activitatea sportivă de perfor
manță. După cum se știe, la acest capitol 
important, regiunea Suceava se situează, de 
ani de zile, printre ultimele din țară. Cele cî- 
teva echipe care activează în competițiile ca
tegoriilor B (la fotbal, rugbi, volei masculin, 
lupte, baschet feminin) și C (la fotbal) nu 
reprezintă nici pe departe posibilitățile tine
retului din această regiune a țării.

îmbucurător este totuși faptul că în regiu
nea Suceava se face simțită prezența unor 
foarte valoroase elemente în schi. Cîteva re
zultate obținute chiar în acest an, în compe
tiții oficiale, atestă acest adevăr. Astfel, la 
campionatele republicane școlare care au avut 
loc în luna martie, ștafeta de 3x3 km fond 
fete a ocupat locul I. Apoi, la campionatele 
republicane pentru juniori, patru concurente 
care au luat startul in proba de fond 3 km 
junioare mici s-au clasat după cum urmează: 
locul II — Paraschiva Cojocaru, III — Elena 
Lehaci IV — Zenovia Lehaci și IX — Maria 
Papuc, in aceeași competiție, in proba de 
fond 5 km juniori mici, sportivul Vasilc Papuc 
a încheiat întrecerea pe locul III. După aceea, 
la juniori mari, și tot la fond (10 km), Nico- 
lae Sfarghiu a ocupat locul VI. Pe echipe, 
băieții s-au situat pe locul II, după Steaua 
și înaintea formațiilor Dinamo Brașov și Trac
torul Brașov, a căror valoare este îndeobște 
cunoscută, în timp ce fetele au „sosit" pe locui 
III. Toți schiorii care au realizat aceste rezultate 

aparțin centrului de inițiere din orașul Cîmpulung 
Moldovenesc. Intr-o altă competiție oficială de 
primă importanță, „Cupa regiunilor", echipa 
de fond a regiunii Suceava a terminat pe 
locul II, după cea a regiunii Brașov și îna
intea reprezentativelor regiunilor Ploiești și 
Mureș-Autonomă Maghiară. Bilanțul, anul 
acesta, la fond, este deosebit de rodnic pentru 
schiorii suceveni : locul II pe țară, după re
giunea Brașov. Este un clasament stabilit ad- 
hoc de forul de specialitate și deosebit de 
semnificativ.

Intr-adevăr, sînt rezultate care dovedesc că 
munca antrenorului Orest Frățeanu, desfășu
rată cu priceperea și pasiunea care îl carac
terizează, a dat roade. Fără a avea „condiții 
speciale" — și, mai ales, fără a le cere — 
acest inimos antrenor a reușit să-și formeze 
în orașul Cîmpulung Moldovenesc un puternic 
centru de perspectivă în schi, îndeosebi pentru 
fond. Un centru care, încă din stadiul de 
inițiere în care se află, a ajuns la perfor
manță !

Cum a parcurs antrenorul Frățeanu un ase
menea drum ? în cadrul lucrărilor conferinței 
el a amintit cîteva din jaloanele muncii sale. 
,Am socotit, de la început, școala, drept prin
cipalul izvor de talente, de cadre pentru per
formanță. Este motivul pentru care n-am pre
getat nici o clipă să intru în școli, zile, săp- 
tămîni și chiar luni la rînd, să cercetez cu

luare aminte comportarea fiecărui elev la 
orele de educație fizică și să selectez pe acei 
cu deprinderi de mișcare bine formate. Apoi 
cu elevii cu care am reușit să pun bazele 
centrului de inițiere am lucrat multe luni în 
șir. Am organizat concursuri pe clase, pe 
școli, altele inter-școli. Aceste concursuri s-au 
bucurat de aprecierea iubitorilor sportului. Mai 
mult, ele au atras și atenția organelor regio
nale. De altfel, la puțin timp după cristali
zarea acestui centru, am fost prezenți la cam
pionatele de schi ale regiunii, unde ne-am 
comportat la înălțime. A urmat participarea 
în competițiile la nivel republican — școlare 
și de juniori. Rezultatele se cunosc. Totuși, 
noi nu sîntem mulțumiți. Considerăm că putem 
realiza mai mult. Dispunem de un potențial

Pe marginea conferinței organizației 
regionale UCFS Suceava

uman deosebit de valoros. Sprijiniți mai în
deaproape, vom putea, în cîțiva ani, să ne 
întrecem, de la egal la egal, cu principalele 
centre de schi ale țării ; chiar și cu Brașovul. 
Eu promit ca în această direcție să nu pre
cupețesc nici un efort. Nădăjduiesc să nu 
rămîn solitar în acest efort, ale cărui foloase 
se vor răsfrînge pozitiv asupra sportului de 
performanță din regiunea Suceava, în an
samblul lui".

Intr-adevăr, antrenorul Frățeanu a reușit 
să-și formeze un puternic nucleu de practi- 
canți ai schiului, de talentați fondiști. Ceva 
mai mult, șase dintre schiorii săi și anume 
Paraschiva Cojocaru, surorile Zenovia și Elena 
Lehaci, Papuc, Sfarghiu și Savu, fac parte în 
prezent din totul de juniori. Faptul că 6 din 
cei 20 de tineri care alcătuiesc acest lot apar
țin centrului de schi din Cîmpulung Moldo
venesc (și implicit regiunii Suceava) este deo
sebit de grăitor.

Un al doilea centru de schi își desfășoară 
activitatea în orașul Vatra Dornei, pe lingă 
școala sportivă. Aici, sub îndrumarea unei 
foste sportive de performanță, profesoara de 
educație fizică Rodica Șindilaru-Pal, o antre- 
noare la fel de pricepută și de entuziastă, zeci 
de copii învață alfabetul schiului, iar mulți 
dintre ei fac primii pași spre măiestrie. Locul 
III la probele alpine (după Brașov și Predeal) 
la concursul republican pentru copii arată, 
într-adevăr, că și aici se muncește cu multă 
tragere de inimă, cu conștiinciozitate și, mai 
ales, în perspectivă.

Iată, deci, că sportivii regiunii Suceava au 
posibilități și elemente cu care să iasă din 
anonimat, să se afirme în activitatea de per
formanță. Schiul ar fi una din aceste posi
bilități. Totul este ca, după aceste prime 
dovezi de talent și măiestrie, schiorii din cen

trele Cîmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei 
să se bucure în continuare de sprijin cores
punzător. Și, se pare, acest sprijin nu va in- 
tîrzia să se facă simțit : forul de specialitate, 
prin prof. Petre Focșeneanu, secretar general, 
prezent la lucrările conferinței, a ținut să 
asigure că va acorda schiorilor suceveni o 
mai mare atenție ca pînă acum. In afara fap
tului că au fost promovați în lot tinerii 
amintiți mai sus, federația a invitat la un 
curs de perfecționare pe antrenorii Orest Fră
țeanu și prof. Rodica Șindilaru-Pal. Vor urma 
și alte măsuri de impulsionare a activității 
tinerilor schiori suceveni. Se preconizează, Jî 
pildă, crearea unei secții de performanță la 
Cîmpulung Moldovenesc și a altui centru, tot 
de copii, la Iacobeni. o suburbie a orașului 
Vatra Dornei. Și, cu trei centre de schi, în 
condiții geografice excelente, cu un material 
uman de mare preț, regiunea Suceava poate 
aspira la continua afirmare în activitatea 
sportivă de performanță.

Este un aspect pe care a ținut să-1 relie
feze în cuvîntul său și tovarășul ȘTEFAN 
PANAITIU, secretar al Comitetului regional 
Suceava al P.C.R. Vorbitorul, după ce a sa
lutat conferința și a trecut în revistă unele 
succese obținute de sportivii din această re
giune, a recomandat totodată sportivilor, in
structorilor sportivi, antrenorilor și mai ales 
profesorilor de educație fizică să desfășoare 
o muncă tot mai exigentă, mai însuflețită, 
de calitate, menită să ridice valoarea perfor
manțelor sportive. Și, fără îndoială, a spus 
vorbitorul, se va putea ajunge aici, dacă fie
care cadru sportiv va munci cu seriozitate 
și competență, cu mai multă dăruire.

In încheierea lucrărilor conferinței a luat 
cuvîntul prof, universitar LEON TEODO- 
RESCU, rectorul Institutului de cultură fizică, 
membru al Comitetului Executiv al Consi
liului General al UCFS, care a subliniat, prin
tre altele, că în raport cu anii precedenți. 
sportul din regiunea Suceava a făcut unele 
progrese. Dar, aceste progrese, raportate la 
scara republicană, au încă o valoare redusă. 
Vorbitorul a dat să se înțeleagă că stă în pu
terea sportivilor și a activiștilor sportivi de a 
schimba actuala stare de lucruri, de a ridica 
necontenit nivelul performanței, apropiindu-1 de 
acela al regiunilor fruntașe ale țării. Există 
pentru aceasta condiții bune, oameni pasionați, 
mari iubitori de sport. Condiția care se cere, 
sine qua non, este ca să se desfășoare o per
manentă „bătălie" pentru calitate, caracteris
tică dominantă, de altfel, în toate domeniile 
de activitate.

★
Conferința a ales organele de conducere ale 

organizației regionale a UCFS. Ca președinte 
al Consiliului regional a fost ales tov. prof. 
Mihai Moldovan, iar ca vicepreședinți prof. 
Gh. Paraschiv și prof. I. Miron.

TIBERIU STAMA



DIN AGENDA SPORTULUI ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR
HANDBAL : 4—7 mai la Timișoara : Etapa finala a campio

natului republican pentru școlile profesionale.
- 10—14 mai, la Timișoara : Turneul de calificare pentru seria 

studențească (m) a cat. B.
FOTBAL: 4—7 mai, la Brăila: Etapa finală a campionatului 

republican pentru școlile profesionale.
ATLETISM : 6—7 mai, la Bacău : Finala campionatului repu

blican universitar.
- 13-14 mai, la Cîmpulung Muscel : Etapa finală a campiona

tului republican pentru liceele cu program de educație fizică.
BASCHET : 10—14 mai, la Craiova : Turneul de calificare pentru 

seria studențească (m) a cat. B.
- 10-15 mai, la Bacău : Turneul de calificare pentru seria stu

dențească (f) a cat. B.
VOLEI : 4-7 mai, la București : Etapa finală a campionatului 

republican pentru școlile profesionale.
- 10-14 mai, la București : Turneul de calificare pentru seria 

studențească a cat. 8

UNDE MERGEM?
Nu știu cum vă petreceți dv. sîm- 

băta și duminica, dar eu mă distrez 
grozav! Merg, spre exemplu, în piața 
Dorobanți. Aici, mă opresc în fața 
unui afiș tipărit de I.E.B.S. și mă 
fac că-l citesc cu atenție, Pine unul, 
se uită la afiș, îl citește de cîteva 
ori și mă întreabă:

— Dv. înțelegeți ceva?
_  f?ț

■— Totuși, cum vă explicați că eu 
nu înțeleg nimic din afișul ăsta?

-— Dar e foarte clar! .spun,
—■ îmi pare rău, dar mă văd ne

voit să vă contrazic: afișul nu 
spune nimic !

—îmi pare rău, dar mă văd ne
voit să vă contra-contrazie : afișul 
spune tot !

— Ce înțelegeți dv prin tot? mă 
întrebă omul.

— Prin tot înțeleg mult.
-— Și prin mult?
— Prin mult înțeleg o grămadă. 

Sau, mă rog, mai mult de-o gră
madă!...

— In sfîrșit, asta n-are nici o 
importantă, conchide cetățeanul. Prin
cipalul e să vedem ce nu înțeleg eu!

Chiar ce nu--înțelegeți dv? în
treb.

— Eu nu înțeleg, de pildă. dv ce 
I.E.B.S.-ul ne „informează* în felul 
acesta: BASCHET — 5 JOCURI DIN 
CAMP. REPUBLICAN. SALA DI
NAMO — ORA 8,30.

— Dar e foarte simplu! Iu primul 
rind, toată lumea cînd citește 
„Baschet44 își dă seama că nu e 
vorba de haltere, ci de baschet. Și 
asta, trebuie să recunoașteți, contea
ză enorm!

— Just. Mai ales că, citind în 
continuare afișul, nu-și mai dă sea
ma de nimic! Nici care sînt aceste 
meciuri de baschet; nici la ce ore 
au fost programate ele: nici...

— Statuii amator de baschet? în
treb.

— Nu.
— Atunci de ce ați luat ca exem

plu baschetul?
— Poftim: POLEI — 3 JOCURI 

DIN CAMP. REPUBLICAN. SALA 
CIULEȘTI — ORA 9.

— Deci, suporter de volei?

Un pas înainte, dar
La juniori 

prea mic

i

FOILETON

,— Nu, de handbal.
Dati atunci un exemplu din 

handbal !
— Mă rog: HANDBAL — 4 

JOCURI DIN CAMP. REPUID IC AN. 
STADIONUL TINERETUL!.; l -- 
ORA 15,30. Ce înțelegeți dv. din 
acest anunț?

— Multe. In primul find — spun 
• — toată lumea cînd citește „ Hand
bal*.,.

— ...Știu. Iși dă seama că nu e 
vorba de popice, ci de handbal. Mai 
deDar le!

— Dar ăsta e lucrul cel mai im
portant!

— Pentru noi, suporterii, lucrul 
cel mai important este să știm 
cine joacă și cînd joacă ! Sau aîn- 
tem obligați să mergem c(e la 8 
dimineața, ca la 10 să aflăm că me
ciul caro ne interesează are loc abia 
la ora 12?

— Exagerați. De obicei nu so 
înt'tniplă așa.

— Știu, spune omul. Se intim plă 
invers. Venim la 12 și aflăm că „der
biul44 s-a disputat la 10!

— Deci, după dumneavoastră, 
I.E.E.S.-ul ar trebui să anunțe fie
care meci în parte.

— Exact.
— In cazul acesta n-a ti mai vedea 

nimic!
— Credeți ?
— Precis! Au grija federațiile de 

specialitate ca în ultima zi ori să 
le amine, ori să le mute în altă sală 
ori să le reprogrameze orei*’

— Deci, e mai bine...
— Sigur! „BASCHET — 5

JOCURI IN CAMP. REPUBLICAN* 
— e sfînt 1 Spune tot !...

- VASILE TOFAN
P.S. Totuși, așa, din punct de 

vedere al hîrtiei, al tiparului, al ba
nilor dați pe această hîrtie și tipar; 
din punct de vedere al cetățeanului, 
al timpului pierdut de el, dl popu
larizării acestor sporturi; totuși... 
o colaborare mai strînsă între fede
rații și I.E.B.S., o grijă mai atentă 
la întocmirea acestor afișe n-ar strica! 
Altfel, cum spune și rubrica noastră 
de sîmbătu: „UNDE MERGEM?*

V. TOFAN

CURIERUL
NOSTRU

' ION CIUCĂ, Rm. Plicea. — Ne 
| bucură cele comunicate de dv. în le- 
• gutură cu cursul initial de Colegiul 

orășenesc de arbitri de pe lingă Con- 
| siliul UCFS Rm. Pîlcea. Nu putem 

decît să le urăm succes la examene 
| și apoi pe... terenurile de fotbal pro

fesorului Ion Popescu, tehnicianului 
| Constantin Tttdorache și tuturor ce

lorlalți care au urmat cu sîrguință
| acest curs. Să sperăm că directorul 

„școlii de arbitri*, A. Alexe, i-a în-
| vățat să aplice bine regulamentul.

PETRE PE1RIȘOR, Timișoara. — 
I Da acord cu dv. : dacă toți jucătorii 

tineri de la Politehnica Timișoara ar 
| fi luptat cu aceeași ardoare ca I.e- 

reter, echipa din orașul dv. n-ar fi 
I ajuns în situația grea de astăzi.

Cirtdva, studenții timișoreni „atacau* 
I titlul de campion, terminînd, de alt

fel, la egalitate de puncte cu Petrolul 
Iși C.C.A., clasate înaintea lor datorită 

golaverajului. Pe atunci, Lereter avea 
21—22 de ani. Tinerii de azi de la 

I Politehnica nu au oare aceeași vîrslă ?
Pe teren, nu prea se vede acest lucru...

' De pe foile de arbitraj, cu și
(• I. DRAGHICI (Farul — Jiul) : 

„L-am avertizat pe Ianeu (Farul) 
I pentru atitudine nepoliticoasă față 

de subsemnatul (proteste, vocife
rări, amenințări). Menționez că 

Ii-ani scăzut nota cu patru puncte”.
Surprinzătoare, atitudinea lui 

Ianeu ! Cu proteste și vociferări la 
| adresa arbitrului vrea el să-și reia 

locul în echipa națională ?
(• IOSIF RITTER (Dinamo Ba

cău — Politehnica București) : 
„Organizare exemplară".

I Două cuvinte care caracterizează
* munca activiștilor băcăuani. Ase

menea însemnări am dori să gă-
I sim pe toate foile de arbitraj...
1 • VASILE TOMA (C.F.R. Paș-
Icani — Poiana Cîmpina) : „I-am 

avertizat Pe Brindușescu și Atana- 
j siu (ambii la C.F.R.) pentru că au si-

I
I
I
I

ORA OFICIALA DE ÎNCEPERE 
A PARTIDELOR

Toate meciurile etapei a 
XXII-a din campionatul cate
goriei A, care se vor disputa 
în țară, vor începe la ora 17.

IONEL DIAMANT, Căcîulata. — 
Golaverajul echipei Dinamo Bacău nu 
este greșit. El se prezintă astfel în 
urma omologării cu 3—0 a rezultatului 
meciului cu Metalurgistul București.

ANDREI TOMULESCU, București. 
1. Nu înțelegeți de ce, la televiziune, 
în repetate rînduri se spune ,.lovitură 
de pedeapsă44 la lovituri libere de la 
20—25 de metri. Nici noi ! Evident, 
este vorba de o greșeală: numai 
loviturii de la 11 metri i se spune 

lovitură de pedeapsă44, în rest este 
vorba de LOPTTURI LIBERE directe 
sau indirecte. 2. „Reelamația* dv. tre
buia adresată radiodifuziunii și nu 
nouă.

P. SÂSÂRANU, Baia Mare. Sînt 
deosebit de interesante, amănuntele pe 
care le dați. în legătură cu acel sur
prinzător 4—0 cu care s-a încheiat 
meciul de „Cupă* dintre Minerul Baia 
Mare și Petrolul. Să recunoaștem însă 
că la ora actuală nu mai interesează 
de ce a primit Petrolul 4 goluri la 
Baia Mare, ci de ce a primit 3 go
luri Minerul la Timișoara...

J. B.

mulat că sini loviți in suprafața 
de pedeapsă și au cerut să acord 
lovitură de la 11 m. Am mai aver
tizat pe Simina (C.F.R.) pentru joc 
dur și proteste la deciziile sub
semnatului. Rog să fie sancționați 
acești jucători".

Să sperăm că vor fi.
• AL. VADUVESCU (Gaz metan 

Mediaș — C.S.M. Sibiu) : „Subliniez 
deplina sportivitate de care au dat 
dovadă jucătorii echipelor in tot 
cursul meciului. Ii felicit pentru 
această comportare disciplinată**.
• C. DINULESCU (Metalul Bu

zău — Metalul Rădăuți) : „Terenul 
de joe era denivelat. Din această

De la
Abonamente pentru jocurile 

de fotbal
• Pentru a da posibilitate amato

rilor de fotbal să poată ocupa tot
deauna cele mai bune locuri la 
toate jocurile de fotbal ce se des
fășoară pe stadioanele ,.23 August" 
și „Republicii", întreprinderea de 
exploatare a bazelor sportive 
(I.E.B.S.) eliberează abonamente in
dividuale, valabile pe întregul an, 
pe baza următorului tarif :

Tribuna I — 200 lei ; tribuna a
II-q — 150 lei ; peluze — îoo lei.

abonamentele sînt valabile 
LA TOATE JOCURILE DE FOTBAL, 
ATÎT INTERNE CÎT Șl INTERNA
TIONALE CE SE DESFASOARA PE 
SUS-MENȚION AȚELE STADIOANE.

Pentru abonați vor fi rezervate la 
stadionul „23 August" sectoarele 2

LA ZI
OMOLOGAT CU 3—0

Meciul Metalul Tr. Severin — 
C.F.R. Caransebeș, disputat la Oțe
lul roșu pe data de 16 aprilie și 
care s-a terminat cu rezultatul de 
1—1. a fost omologat cu scorul de 
3—0 in favoarea formației C.F.R. 
Caransebeș deoarece echipa Meta
lul a folosit pe jucătorul Constan
tin Bilă, dublu legitimat. De ase
menea, jucătorul Constantin Bilă a 
fost suspendat pe 6 luni.

PROGRAMUL JOCURILOR DE 
DUMINICA DIN CAPITALA
Stadionul 23 August, ora 15 : Stea

ua—Universitatea Cluj (cat. A) : 
ora 17 : Rapid—Steagul roșu (cat. 
A) ; terenul Gloria, ora 10 : Meta
lurgistul București—Flacăra Mo- 
reni (cat. B) ; stadionul Dinamo, 
ora 9 : Dinamo București—Viito
rul București (juniori), ora 10.30 : 
Dinamo Victoria—Politehnica Bucu
rești (cat. B), ora 12,30 Dinamo 
Victoria—Dinamo Pitești (juniori) ; 
terenul Timpuri noi, ora 10 : Fla
căra roșie București—Electrica Fi- 
eni (cat. C); terenul 23 August 
III, ora 9 : Metalurgistul—Rapid 
C. F. București (juniori) ; terenul 
Voința, ora 11 : Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești—Petrolul Ploiești (juniori) ; 
stadionul Steaua, ora 9 : Steaua— 
Politehnica București (juniori) : 
stadionul Progresul, ora 12 : Pro
gresul — C.F.R. Roșiori (juniori).

fără comentarii
cauză conducerea balonului și con
trolul lui s-au făcut foarte greu".

Răspunsul asupra stării terenu
lui îl așteptăm de la tovarășii din 
consiliul asociației Metalul Buzău.

• IOAN MIHAILOVICI (obser
vator federal la meciul Voința Re
ghin — Olimpia Oradea): „Propun 
să fie avertizată asociația Voința 
pentru că in incinta terenului au 
fost prea multe persoane".

Arbitrul Chifor Zaharia n-a scris 
nici un cuvînt despre această si
tuație nedorită !

F. VINTILA

l.E. B. S.
și 45 pentru tribuna I ; sectorul 23, 
pentru tribuna a Ii-a ; sectoarele 7 
și 31, pentru peluze ; la stadionul 
Republicii sectoarele 4 și 14, pentru 
tribuna I ; sectorul 35, pentru tribuna 
a Il-a și sectorul 41, pentru peluze.

Abonamentele se eliberează zilnic 
la sediul întreprinderii, din b-dul 
Muncii nr. 37—39, între orele 10—14, 
iar marți și joi și după-amiază între 
orele 17—20.

Informații suplimentare se pot ob
ține la telefoanele 21.30.30, interior 
95 sau 22.31.01.
• La complexul sportiv al Tine

retului s-a redeschis cursul de ini
țiere în TENIS DE CÎMP. pentru 
copii și tineretul între . 7—17 ani. 
Cursul este condus de antrenorul 
Cristea Caralulis-

înscrierile se fac la ștrandul Ti
neretului, telefon 17.39.25.

Campionatele republicane de ju
niori se organizează cu regularitate 
abia din 1962. De atunci, perfor
manțele tinerilor noștri campioni 
s-au îmbunătățit mereu, ceea ce 
constituie un fapt îmbucurător. Multi 
dintre juniorii din anii trecu ți sînt 
azi campioni ai țării la seniori și 
sperăm că și actualii cîștigălori ai 
titlurilor de Ia Galați să-și îmbună
tățească necontenit rezultatele. Pentru 
a putea realiza acest obiectiv va fi 
nevoie de și mai multă muncă, de 
perseverență. Antrenorii, la rîndul lor. 
nu trebuie să se mai mulțumească 
doar cu titlurile pe care le-au cîști- 
gat elevii lor, ci trebuie să lupte 
ca performanțele acestora să fie de 
nivel international.

Multi antrenori tineri au prezentat 
la Galati elemente cu certe perspec
tive. Astfel, Ion Birău, Pasile Bec- 
teraș, Silviu Cazan, Dumitru Bejan 
au selecționat în secțiile respective o 
serie de halterofili talentați. Insistăm 
asupra acestui fapt, pentru că în tre
cutul nu prea îndepărtat reproșam 
unora dintre antrenori că, pur și 
simplu, iși pierdeau vremea cu tineri 

tcaro nu dovedeau aptitudini pentru 
acest sport. Așa se și explică faptul 
că mul fi dintre vechii juniori au a- 
bandonat sportul halterelor sau au 
ajuns la un plafon, de altfel medio
cru, pc care nu-1 mai pot depăși.

Ne bucură, de asemenea, faptul 
Că sportul halterelor a prins rădăcini 
adînci în multe centre din țară și că, 
în afară do secțiile din orașele Cluj, 

București, și alte asociații din Arad 
(Indagrara), Oradea (Rapid), Cra
iova (Electroputere). Timișoara (Elec
tromotor) ău avut la Galați haltero
fili clasați pe primele locuri. Acest 
lucru dovedește că în multe secții se 
muncește cu mai multă pasiune, că 
există asigurate condiții mai bune 
pentru o activitate de calitate.

1 Categoria 1964 1965 1966 1967

52 kg - - A.Parnavelas
240

t vinte
227,5

56 kg z. Fiat V. Rusu T. Apostol A.Parnavelas i|
267,5 242,5 2575 272,5

60 kg A.Dumitrescu N.Gaoor C.DineStvi t. Apostol
275 260 270 290

625 kg C. Cristea Gh.lenciu A. HOlter A. Holter
305 292,5 322,5 350

75 kg V. Foia S.Pintilie S.Pintilie A.Sigmund
2975 300 335 315

82 kg F. Marton Gh.Teleman L.cato S.Pintilie U
335 330 3375" 372,5

1 MXg Gh.Teleman A.Reti Gh.Teleman Dinu Viorel
335 325 3S0 327.5

| grea . 1 Gn. Minch Gh. costache 0. Pop O.Pop
395 330 310 360

Vorbind despre performerii campio
natelor de la Galati, tabelul alăturat 
este pe deplin edificator. El prezintă 
rezultatele campionilor de Ia ultimele 
patru ediții.

La cinci categorii progresele sînt 
evidente. La celelalte însă rezultatele 
au rămas în urma celor de anul tre
cut. Acest fapt trebuie să constituie 

un semnal de alarmă atît pentru 
antrenori cit și pentru sportivi.

Remarcabile progrese au înregistrat 
A. Parnavelas, T. Apostol. O. Pop, 
și A. Holțer. Dar posibilitățile lor 
sînt încă și mari mari, chiar dacă 
vor trece la categorii superioare de 
greutate, cum este firesc să se facă 
la vîrsta junioratului.

Față de anul trecut, campionii de 
juniori au progresat cu 62,5 kg. Este 
prea puțin. Și să nu uităm de ră- 
mînerile în urmă la unele catego
rii. în afară de aceasta, nivelul 
general al rezultatelor nu se ridică 
încă la o valoare internațională.

ION OCIISENFELD

0 scrie de ciștiguri mari 
la Loto-Pronosport

Concursurile Pronosport, Prono- 
expres și tragerile LOTO se bucură 
de fiecare dată de succese din 
cele mai frumoase. Astfel, trecînd 
in revistă rezultatele înregistrate 
în ultima perioadă amintim premiul 
de 169 639 lei, din care un autotu
rism „RENAULT 16“ și 98 139 lei în 
numerar, obținut de către partici
pantul MUNTEAN GHEORGHE din 
Hunedoara la concursul PRONO
SPORT nr. 15 din 16 aprilie a. c. ; 
150 000 lei ciștigați de participan
tul FANICĂ IOAN din comuna 
Bod, raionul Sft. Gheorghe, regi
unea Brașov la concursul PRONO- 
EXPRES din 26 aprilie a. c. și 
102 101 lei ciștigați de participantul 
SAVU VIRGIL din București la 
LOTO din 28 aprilie 1967.

Premiile de mare valoare care 
se obțin la LOTO, PRONOSPORT 
și PRONOEXPRES explică în 
mare măsură interesul de care se 
bucură aceste sisteme de joc în în
treaga țară.

Trebuie reținut faptul că în afara 
premiilor în bani, au mai fost atri
buite de la începutul anului 200 
autoturisme de diferite mărci și ca
pacități, obținute de către partici- 

panțiî din regiunile Brașov, Ba
nat, Iași, Oltenia, Dobrogea, Argeș, 
Galați, Suceava, Ploiești, Mureș- 
A. M., Hunedoara, Crișana, Cluj, 
Bacău și București.

Participarea în mod regulat, la 
fiecare tragere și concurs, cu cit 
mai multe bilete, contribuie !a 
mărirea șanselor la cîștig.

Se atribuie în număr nelimitat 
autoturisme „RENAULT 16“, „RE
NAULT 10 MAJOR”, „RENAULT 
DAUPHINE", „TRABANT 601“ și, 
prin tragere Ia sorți, 10 autoturis
me : 2 „FIAT 850“, 2 „RENAULT 
DAUPHINE", 6 „TRABANT 601“ și 
50 excursii în R. D. Germană.

Vineri 19 mai, ULTIMA ZI DE 
VINZARE a biletelor.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



I
LL

SAU TURNEU FINAL?
TG. MUREȘ, 4 (prin telefon, de. 

la trimisul nostru). — Așteptat cu 
justificat interes dc iubitorii bas
chetului din localitate, turneul final 
al campionatului feminin a început 
cu meciuri care, din păcate, au dez
amăgit prin slabul lor nivel tehnic. 
Se pare (numeroasele greșeli dc teh
nică o atestă) că echipele participante 
la actul final al campionatului țării 
au considerat prilejul drept o excursie 
la sfîrșit de săptămînă, nn ca o în
trecere care, deși nu mai poate afecta 
soarta titlului, trebuia (teoretic) să 
justifice caracterizarea de „cele mai 
bune echipe ale țării"... Așa se ex
plică și înfrîngerea suferită de cam
pioană. Politehnica București. în fața 
Universității Cluj. Aceasta din urmă 
a făcut excepție în bine în etapa 
inaugurală, iar Politehnica a prestat 
un joc cum nn am mai vrea Să ve 
dem, în contrast, cu clujencele. În
vingătoarele au realizat ceea ce nn 
mai reușise nici o echipă de-a lungul 
celor 18 etape ale turului și retu
rului, cîștigînd după o întrecere care 
a pasionat doar ca evoluție a scoru
lui. Campioanele, în schimb, s-au 
prezentat pe teren cu multe „stele" 
dar nu cil o echipă...

In ziua a Il-a s-an înregistrat 
următoarele rezultate: Rapid Bucu
rești— Universitatea Cluj 54—37 
(27—20), Voința Brașov—Politehnica 
București 53—64 (20—33), Voința 
București—AfureșuZ Tg. Mureș 46—55 
(24-24).

Vineri se dispută partidele Politeh
nica București—Voința București, 
Rapid București—Voința Brașov și 
Universitatea Gaj—Mureșul Tg. 
Mureș.

j Lotul echipei de polo a României

i
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D. STANCULESCU

De pe terenurile
de tenis

O Astăzi. în cadrul „Cupei 
Davis" la San Sebastian, echipa 
Spaniei întîlnește formația R.A.U. 
în prima zi sînt programate ur
mătoarele două meciuri de sim
plu > Gisbert—Mourat și Santana— 
Somblu. Sîmbătă are loc jocul 
de dublu, iar duminică ultimele 
două simpluri: Santana—Mourat 
și Gisbert—Somblu.

® Tot în cadrul „Cupei Davis', 
la 5, 6 și 7 mai Ia Roma are loc 
meciul dintre echipele Italiei și 
Austriei. La 8 mai la Roma în
cep campionatele internaționale 
de tenis ale Italiei.

© în Uirneul internațional de 
la Reggio Calabria, australianul 
Davidson l-a învins cu 6—3, 6—2 
pe Chanfreau (Franța). în com
petiția feminină. Leslie Turner 
(Australia) a dispus cu 6—1, 6—2 
•ie Nelter (S.U.A.).

® In „Cupa Davis", la Dussel
dorf : R. F. a Germaniei 
U.R.S.S. 1—1, după prima zi.

care va evolua in R. F. a Germaniei Metalul-Lozb Lodz-Wismut Gera

I
I

Reprezentativa <lc polo a României 
va efectua în cursul săptămînii vii
toare un turneu în R.F. a Germaniei. 
Cu acest prilej, selecționata noastră 
va întîlni cele mai puternice echipe 
<le club vest-germane, Amateur Duis
burg și Katie Erde Uainm^ și, în 
ultimul joc, pe formația reprezenta
tivă a țării gazdă.

Pînă în prezent, poloiștii români au 
mai întîlnit de șase ori naționala 
R,F. a Germaniei. In primele două 
partide au cîștigat adversarii (8—4 
in 1952, la Helsinki, și 3—2, In 
1956. la Neapole), nn meci s-a ter-

egalitate (3—3, în I960, la 
trei revenind forma-

minat la
Roma), celelalte
(iei noastre : 4—3, în 1956, la Buda
pesta, 6—2, în 1964, la Budapesta 
și 5—0, în 1966, la Utrecht.

Pentru acest turneu antrenorul 
Carol Corcec a selecționat următorul 
lot: Emil MUREȘAN (39 ori inter
național) și Cornel FRÂȚILA (26) — 
portari. Aurel ZAllAN (178), Alexan
dru SZABO (140), Gavrilă BLAJ EC 
(68), Stefan KRONER (134), Anatol 
GIUNȚESCU (127), Nicolae FIROIU 
(111), Cornel M ARCULESCU (98), 
Valerin ȚÂR ANU (24) și Gheorghe 
ZAMFIRESCU .(18).

(Urmare din pag. 1)

trimițîndu-I pe Filipiak la podea. Pînă 
să se „dumirească" ce-a fost, boxerul 
polonez a recepționat o nouă „stingă" 
la fată, care a pus capăt meciului: 
K.O. !

Majai l-a învins la puncte pe So- 
biech, după ce acesta fusese numărat 
în repriza I’ și a 11 l-a, iar Virgil Ba
dea a cîștigat tot la puncte meciul 
cu Misiak, ambii boxeri adueîn- 
du-și, însă, „contribuția' la reali
zarea unui spectacol nereușit. Sin
gura victorie a oaspeților a fost rea-

CORESPONDENTE SPECIALE PENTRU „SPORTUL POPULAR"

i Cum au jucat fotbaliștii elvețieni?
I fotbal a României va susține la Ziirich 

în cadrul campionatului european (grupa
La 24 mai, echipa de

I meciul revanșă cu Elveția, 
a Vl-aj. Preqătindu-se pentru acest joc, selecționata Elveției a sus
ținut miercuri seara, la Basel, un „amical* cu formația Cehoslovaciei.

— CUM AU JUCAT ELVEȚIENII ÎN ACEST MECI ?
La întrebare, răspund Anton Rinqwald, ziarist la „Spcrt'-Ziirich, 

și anlrenorul echipei reprezentative a Cehoslovaciei, lose! Marko, 
care a comentat meciul în ziarul ~

I
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I
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ZURICH

1—2 CH„Așadar, înfrîngere 1 
Cehoslovacia, cu trei săptămîni 
înaintea meciului cu 
Deci, un debut nu prea fericit, 
un rezultat cu palide perspective. 
Cauza înfrîngerii ? în primul TÎnd, 
echipa noastră a dovedit din nou 
o mare Ineficacitate. După aspec
tul jocului, înfrîngerea noastră 
este indiscutabil meritată. Oaspe
ții au avut mai multe ocazii de 
gol și au dirijat mai bine jocul. 
Terenul desfundat în urma ploilor 
căzute timp de două zile înainte 
de meci a influențat mult spec-

Romania.

„Ceskoslovenski Sport"-Praga.

tacolul fotbalistic. Curios, ceho
slovacii, deși mai. masivi, mai ro- 
buști, s-au descurcat 
pe acest teren.

tn lipsa antrenorului 
nav, succesorul său 
Ballabio, a alcătuit o 
pe scheletul celei de 
diale', cu jucători experimentați 
ca Diirr, Fuhrer, Kunzli, Oder- 
rnatt, Hosp, Blăttler etc. și cu 
doar doi debutanți: Stocker și 
Pfirter. Ultimii doi, ca fundași, 
au avut un randament superior, 
în comparație cu experimentatul 
Fuhrer. în linia de atac, doar 
Odermatt a dat satisfacție. Con-

mai bine

Foni, bol- 
temporar, 

formație 
la „mon-

Sportul italian și problemele financiare
Tn urma evenimentelor scanda

loase în care au fost implicate, 
mai mult sau mai puțin, o serie 
de ramuri din sportul profesionist 
italian (fotbal, ciclism, box), pre
sa sportivă din această 
început să analizeze mai 
funzime unele laturi ale 
ției generale* pe tărîm sportiv. 
Problema a constituit un obiect 
de discuție chiar și pentru ziarele 
e» alt profil, ale căror pagini au 
rezervat un spațiu mai mare a- 
ccstor dezbateri, realizate cu par
ticiparea cititorilor și a specia
liștilor.

în cadrul dezbaterilor din presă 
se deplîngea faptul că în Italia 
sînt larg deschise porțile sporti
vilor străini și că există o neglijen
ță nepermisă față de elementele 
autohtone, că interesele financiare 
au denaturat noțiunea de sport și că 
forurile sportive și de stat nu au 
hiat măsuri eficiente pentru pre- 
întîmpinarea unor incidente, pentru 
răspîndirea sportului în mase și 
pentru stăvilirea imixtiunilor din 
partea firmelor industriale în ac
tivitatea societăților sportive. Au 
fost aduse critici și Comitetului 
olimpic național italian.

„C.O.N.I. — sublinia ziarul
„L’Unita"— s-a dovedit prea ti-

țară a 
în pro- 
„involu-

mid și lipsit de voință în a lua 
măsurile cuvenite pentru reînnoi
rea profundă a mediului sportiv 
italian, limitîndu-se Ia propuneri 
timide, parțiale".

S-a arătat totodată că există 
dezinteres față de introducerea 
practicii sportive în școli — de la 
școala primară pînă la Univer
sitate — măsură prin care „s-ar 
fi creat condiții tuturor tinerilor 
să practice liber sportul" și ar fi 
remediat „situația deplorabilă a 
celor 5 milioane de copii, din 9 
milioane cîți există în Italia, care 
sînt scoliotic! și ale căror defor
mați! se pot lecui prin sport"

De asemenea, 
discuție 
sportului 
nerezolvată și 
starea de neglijență din partea 
forurilor sportive și de stat. „Pînă 
cînd nu se va înțelege faptul că 
sportului italian îi lipsește baza, 
care este sportul de masă, oînă 
nu se vor depune eforturi deose
bite pentru eliminarea acestor la
cune, va fi zadarnic să se spere 
în progresul și viitorul mișcării 
sportive din Italia".

De curînd, la cea de-a 25-a 
sesiune a Consiliului național al

a fost pusă în 
problema răspîndirii 
de masă, problemă 

nerezolvabilă în

C.O.N.I., Giulio Onești, președin
tele Consiliului național, a pre
zentat un amplu referat asupra 
unor aspecte „delicate" ale miș
cării sportive. De data aceasta. 
Onești a criticat el însuși forul 
olimpic italian (al cărui conducă
tor este), precum și guvernul 
pentru faptul de a nu fi sprijinit 
în nici un fel 
lui recreativ 
El s-a referit 
eătre C.O.N.l. 
prinderilor industriale în 
tatea societăților sportive, cu sco
pul de a face, reclamă produselor 
lor. Iată ce a spus în acest sens 
Onești în 
de presa 
sportului și a sportivilor în scopuri 
publicitare este nejustă și deplo
rabilă. Sportivii sînt folosiți după 
bunul plac al întreprinderii și 
atîta timp cît o cer interesele ei. 
De aci. pericolul ca acești tineri 
să rămînă. la o vîrstă în care este 
mai greu să învețe o meserie, fără 
o ocupație sau nn mijloc de exis
tență. Vedem cum de la o stagiune 
la alta sportivii schimbă continuu 
steagul întreprinderii pentru care 
concurează, devenind, astfel, „oa- 
meni-sandwich". m

dezvoltarea sportu- 
în rîndul maselor, 
și la tolerarea de 

a amestecului între- 
activi-

cuvîntarea sa, reprodusă 
italiană: „Exploatarea

AUREL BREBEANU

cluzia tehnicienilor este destul 
de pesimistă : dacă nu vom în
tări atacul, nu vom marca goluri 
în meciul cu România*.

PRAGA

„La început, elvețienii s-au 
mișcat pe acest teren mocirlos 
ca niște „șpiriduși'. In min. 4 
Kunzli a ratat un gol gata făcut. 
Treptat, gazdele, depășite sub as
pect tehnic, nu au mai periclitat 
poarta formației noastre, apă
rată de Viktor.

în jocul elvețienilor s-a văzut 
ceva din școala italiană de fot- 
bal, importată prin intermediul 
antrenorului Foni. Formația gaz
dă a aplicat bine „betonul', dar 
înaintașii, deficitari la capitolul 
tehnicii individuale, n-au putut 
păstra balonul. Mi-au plăcut în
deosebi Tacchella, Stocker, por
tarul Berlier, înaintașii Odermatt 
și Kunzli*.

Reprezentativa de ciclism a Uniunii 
Sovietice, care va participa la cea de 
a XX-a ediție a ,,Cursei Păcii* t a 
fost formată în urma mai multor corn- 
oetiții de verificare. Printre acestea 
s-a numărat si cursa de la Soci, cîști- 
gală de rutierul V. Tkacenko, pe 
care-l vedem în fotografie conducînd 
plutonul, într-una din etapele între
cerii.

Foto : TASS

AZI, LA POLIGONUL TUNARI

Concursul international7

de tir și „Cupa Victoriei
In vederea concursului internațional 

de tir care începe azi — de la ora 
8,30 — la poligonul Tunari, joi a 
sosit tn Capitală Iotul de tineret al 
U.R.S.S., alcătuit din șapte trăgă
tori : Nina liaskazova — campioană 
mondială la pistol sport — Afanasie 
Kuzmin, Anatolie legrișin (probele de 
pistol} și Ruta Vanaga, Alexas Datiș- 
kaș, Alexandru Klocikov, Alexandru 
Savenkov (probele de pușcă). Așa 
cum s-a mai anuntat, alături de a- 
eești trăgători redutabili vor concura 
și o serie de tineri și cunoseuți spor
tivi români: Margareta Enache. Iu- 
liana Daroczi, Olărescu, Caban, Giuș- 
că. Roșea, Iuga, Popa. Simultan eu 
această competiție, va avea loc și 
„Cupa Victoriei" pentru trăgătorii 
noștri fruntași-seniori.

ȘTIRI,

Iizată de Stanczikowski în fața Iui Gh. 
Maidan. Victoria boxerului polonz este 
meritată și se datorește superiorită
ții sale tehnice. Petre Cîmpeanu a ob
ținut decizia în partida cu Guzinski, 
după ce și-a „fugărit" mult timp ad
versarul, care refuza lupta. In ultimul 
meci, M. Niculescu a fost creditat 
cu o victorie la puncte în dauna lui 
Kubacki. Lipsit de vlagă, neorientat 
tactic, Niculescu a deziluzionat.

Cea de a doua reuniune a tur
neului international, disputată aseară 
în sala Floreasca, a pus față în față 
echipele Metalul și Wismut Gera 
(R.D.G.). Rezultate tehnice: Șt. 
Constantin h.p. Hartung ; I. Grâj- 
deanu b. k.o. 1 Malik; Ch. Stăncuț 
b. ab. 1 Knips; Sattler b.p. 1. Cră
ciun; Gh. Vlad b.p. Freund; E. Con- 
stantinescu b.p. Biber; M. Mariuțan 
h.ko. 1 Fendler; Gh. Preda b.p. 
Monnciik; Mflhring b.p. I. Sănă- 
tescu.

Astă-seară, de Ia ora 19, vor în
crucișa mănușile (tot în sala Flo
reasca) învinșii din primele 2 gale.

Selecționata armatei
franceze-Steaua

15-9 (9-6)
VICHY, 4 (prin 

dintre Selecționata 
și echipa Steaua București, 
tat în localitate s-a încheiat cu vic
toria rugbiștilor francezi : __ :
(9—6). Au marcat : C&lArașu (două 
„droap“-uri) și Durbae (iov. de ped.), 
respectiv Michel (2 Iov. de ped. și 
un „droap") și Magoise (un „droap" 
și o încercare). Duminică, Steaua 
va Juca ia Clermont Ferrand eu 
selecționata Auvergne.

telefon), 
armatei

Meciul 
franceze 

dispu-

15—9

1

FOTBAL PE GLOB
® în cel de-al doilea meci al se

mifinalelor „Cupei Cupelor", echipa 
Glasgow Rangers a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) echipa Slavia Sofia. 
Jn primul meci, fotbaliștii scoțieni 
obținuseră victoria cu același scor, 
în finala competiției, Glasgow Ran
gers va întîlni la 31 mai, la Nurnbcrg, 
echipa Bayern Munchen.

® Echipa cipriotă „Apoel" Nicosia 
și-a continuat turneul în Anglia, ju- 
cînd la Londra cu echipa Arsenal. 
Spre surprinderea celor peste 8 000 de 
spectatori jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1 ! Cu două 
zile înainte, echipa engleză Charltons, 
care activează în liga a doua. învin
sese cu 9—0 echipa „Apoel".

® La Saint Etienne, s-a rejucat 
meciul dintre echipele Lyon și An- 
gouleme din cadrul semifinalelor 
„Cupei Franței". Din nou jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate:
1— 1. Urmează 
să mai susțină

• La Lima, 
nilor Americii 
Cruzeiro (Brazilia) 
(Peru) au terminat
2— 2 (2-1).

• în campionatul 
duce Ferenc va ros cu 
8 meciuri, urmată de Vasas cu 15 
puncte din 9 jocuri.

ca cele două echipe 
un
în
de

meci.
„Cupa Campio- 
Sud", echipele 
și Universitarîo 

la egalitate:

maghîar con-
16 puncte din

REZULTATE
BERLIN. — în meci retur pen

tru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni' la volei feminin, 
Ț.S.K.A. Moscova a învins cu 
0—0 pe Dynamo Berlin. Voleiba
listele sovietice clștigaseră pri
mul joc, desfășurat tot la Berlin, 
cu rezultatul de 8—1. In finală, 
T.S.K.A. va întîlnl o altă echipă 
sovietică — Dinamo Moscova.

CAPETOWN. — Cu prilejul 
unul concurs de atletism desfă
șurat la Capetown, sprinterul 
sud-afrlcan Paul Nash a pareurs 
distanța de 100 m în 10,1, la o 
zecime de secundă de recordul 
mondial. Nash este în vîrstă de

20 de ani. îo cursul acestui 
zon el a parcurs 220 yarzi 
20,5 și 100 yarzi în 9.2.

se
in

înMADRID. — După 7 etape, 
Turul ciclist al Spaniei conduce 
francezul' Ducasse, urmat de ©ta- 
no (Spania) șl Haast (Olanda). 
Etapa a 7-a, disputată pe ruta 
Benidorm — Valencia (148 km), 
a fost cîștiqată de Simpson (An
glia), în 3 h 16:13,0.
• Meciul de rugbi Cehoslovacia 

— Spania, din cadrul jCupei Națiu
nilor", disputat joi la Madrid, s-a 
încheiat cu victoria sportivilor ceho
slovaci : 9—8 (9—5).
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