
ÎN ÎNTÂMPINAREA

O REUȘITĂ ÎNTRECERE
A SPORTIVELOR

DIN RAIONUL SIGHIȘOARA
SIGHIȘOARA 26. (Prin te

lefon). — Cu un an in urma. : 
comitetele raionale U.T.M. și 
C.F.S. Sighișoara au inițiat o 
competiție sportivă de mase, u- 
nică în țară. Spartachiada fe
telor.

De atunci a trecut un an... A 
doua ediție a competiției, care 
s-a desfășurat în zilele de 25 
și 26 mai a fost așteptată cu 
același vădit interes. 500 de fe
te reprezentînd orașul și comu
nele din raionul Sighișoara 
s-au avîntat cu tot elanul lor i 
tineresc în întrecerile acestei 
competiții închinate Festivalului 
de ta Moscova.

... De braț pășesc pe poarta 
terenului de volei trei prietene 
Olga Kovacs, Ana Turk și Ma
ria Boșa. pentru prima oară 
participante la Spartachiada. 
Deși vorbesc 3 limbi diferite 
ele lucrează în aceeași unitate 
de muncă, G.A.S. Sighișoara 
și de cînd fac sport, prietenia 
lor este și mai trainică .. La în
treceri, numeroase alte tinere 
talentate au entuziasmat spec
tatorii. Printe acestea. Caterina 
Guleș de la G.A.S. Laslea s-a 
dovedit o excelentă jucătoare 
de volei; mult aplaudate au 
fost țărancele muncitoare din 
echipa Recolta Zig nandru, cîș- 
tigătoarea competiției de hand
bal. Succese frumoase au reali
zat și tînăra Lucia Moldovan 
care a obținut o performanță 
de 4 23 m la lungime, George- 
ta Buzete de 15 ani și Stela 
Ganță de 14 ani, ambsle sări
toare la înălțime. Dintre toate 
însă cea mai frumoasă impre
sie a lăsat-o Florentina Idila 
de 16 ani, cu reale calități de 
polisportivă.

Competiția s-a terminat... 
Concurentele s-au înapoiat in 
localitățile lor cu amintiri plă
cute și cu dorința vie de a fi 
prezente și la viitoarea ediție 
a competiției.

AL. DINCA
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Mingea pornită din mîinile jucătorului de la 
Tînărul" dirâamo vfet (în alb) va 
inelul coșului advers. (Foto :

Peste cupolele străvechiului oraș 
moldovean coboară înserarea. La 
marginea orașului, spre aleile Co- 
poului, totul este înconjurat de o 
liniște deplină. Doar vîntul conti
nuă să se sbenguie printre ramuri
le teilor stlrnind șoaptele frunze
lor... Farfumul florilor 
îmbătător. Perechile de i
se pierd după conturul 
ce în ce mai vag al 
parilor... Alții s-au așezat 
băncile ce mărginesc aleile, 
tr-un astfel de cadru. în care 
așteptam să surprind șoapte 
dragoste, am prins firul unei dis
cuții care apoi m-a purtat prin 
toate colturile lașului. Un băiat 
și_. o fată, ttudenți probabil, iși

este 
tineri 

din 
co
pe 
la
mă 
de
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Cu participantele „Cupei Europei“ 
în afara competiției, dar discutînd 

tot despre ea
-Cupa Europei” a ocazionat o 

splendidă demonstrație a gim
nasticii feminine. Am fost mar
tori la acest spectacol, aplaudind 
îndelung tot ce am văzut și ne-a 
încîntat. Dar în același timp. 
..Cupa Europei”, prin însuși scopul 
organizării ei, a fost un nimerit 
prilej pentru cunoașterea reciprocă 
a gimnastelor, mai precis, a noilor 
elemente și legături cuprinse în 
exercițiile acestor sportive. Tocmai 
de aceea, conducătoarele și an- 
trenoarele diverselor delegații ș'i 
in unele cazuri chiar sportivele, 
se întreceau în imprimarea pe 
filme cinematografice a acestor 
„noutăți” In liniștea profundă ce 
domnea in sală în timpul execu
țiilor. notă discordantă cu disci
plina de concurs o făcea numai 
zumzetul aparatelor cineaștilor a- 
matori.

Dar impresiile culese pe pe
liculă nu le satisfăceau pe aceste 
aGde specialiste. Simțeau nevoia 
unor clarificări, a unor discuții 
din care să extragă totul pînă 
în cele mai neînsemnate amănunte. 
Iată de ce, în spatele unei cortine 
plasate discret într-un colț al 
sălii de spectacol, ființa un ate
lier (sala de încălzire) al schim
bului de păreri, exprimate mai 
mult prin demonstrații practice de- 
cît prin vorbe. Acolo, descătușate 
de emotivitatea evoluției în con
curs, Larissa Latînina, Eva Bosa- 
kova, Danielle Sicot, Olga Tass, 
Sonia Inovan-Iovan și toate ce
lelalte demonstrau, rînd pe r'rnd, 
elementele „forte” ale execuțiilor 
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Bir-

mi-t

făureau Deniru u doua zi 
gram comun.

— Eu zic să mergem la 
nova.

— Da, este o idee. Dar
teamă că vom scăpa un program 
„tare". Miine, in sălile și pe te
renurile de sport, se vor desfă
șura a mulțime de competiții in
teresante.

trece prin 
H. NAUM)
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— Care anume?
— De diminea

ță, în fața Palatu
lui Culturii sînt 
concursuri de tro
tinete, triciclete și 
biciclete pentru 
pionieri. Apoi, pe 
terenul Progresul, 
meciuri de polei. 
In sala Flamura 
roșie, concurs de 
ping-porig: După
amiază, pe stadio
nul Dinamo se 
dispută meciuri de 
fotbal iar seara, la 
Progresul, baschet.

— Păcat că nu 
le putem, vedea 
pe toate!

Acum este rîndul meu, dragi ci
titori, să vă întreb pe dvs. dacă 
vă surîde perspectiva unui raid 
pe terenurile de sport din Iași. 
Dacă da. atunci să pornim la 
drum...

încă de departe se profilează In 
zare silueta impunătoare, maes- 
toasă a Palatului Culturii. In 
față, străjuiește statuia lui Ștefan 
cel Mare așezată acolo parcă pen
tru a aminti tuturor de o epocă 
înscrisă cu litere de aur în fi
lele istoriei. In această dimineață 
împrejurimile Palatului se ase
muiesc cu o lume a copiilor. Ton
tă puștimea este prezentă ta con
curs și în timp ce micuța Zeleana 
Buium surîde obiectivului fotogra- 

lor, fără să as
cundă secretele 
care le-au purtât 
pîiră la o a- 
semenea măies.rie. 
Opera începută în 
sala de încălzire 
a fost continuată 
după concurs, luni 
dimineață, tot în 
sala Floreasca, 
cînd în fața tutu
ror gimnastelor, 
arbitrelor și antre- 
noarelor, Olga 
Tass a prezentat 
exercițiile pretinse 
de regulament 
pentru campiona
tele mondiale din 
anul viitor de la 
Moscova.

Luni, spre ora 
prînzului, îndelet
nicirile tehnice ale 
participantelor la 
„Cupa Europei” 
A urmat o bine 
fracție în cadrul pitoresc al Snago- 
vului. De-abia către seară au fost 
reluate comentariile privind com
petiția.

ORGANIZARE EXCELENTA, 
UN CONCURS VALOROS

Fără excepție, toată lumea apre
ciază organizarea „Cupei Euro
pei”, ca excelentă. Gimnastele, 
cele care au suportat greui con- 

Sania Iovan-In ovan a 
prin siguranța

s-au încheiat 
meritată dis-

Mi

fie, în stingă, spre ștrand, s-a 
încins o discuție aprinsă.

— Tu n-ai să ie! start ut 
hăiță! Ne-am înleles, nu?

— De ce? Mai bine îmi schtmt 
numele...

Nedumerit i-am rugat pe copii 
să-mi explice motivul sfadei.

— Noi ne-am ales fiecare dte 
un nume de ciclist din echipa na
țională — mi-a răspuns un pușt 
blond și cîm. Și el este acum 
Maxim. Cum însă in „Cursa Pi
cii" Maxim a abandonat nici el nu 
mai poale să se întreacă cu noi. 
A abandonat, să-i fie de bine!

— Da, sigur, lui îi convine că-t 
cheamă „Gigi Dumitrescu" și știe 
că n-o să pățească nici odată așa!

— Ei, lăsați copii. Nu vă mai 
certați. Dați-i voie și lui să-șt
schimbe de data aceasta numele.

— Bine, dacă ziceți dvs... Hai 
zi! Cine vrei să fii?

După ce s-a glndit o clipă,
puștiul a răspuns:

— Aurel Șelarul Dar vă rog 
(uitîndu-șe spre mine) să-i spu
neți — cînd mergeți la București 
— să n-abandoneze niciodată căci 
pe urmă trebuie să stau si eu pe. 
tușă...

Intre timp plecaseră „trotlne- 
tiștii". Niște glgîlici de-o șchioa
pă. Și larma atrase pe toți spre 
ei. Era otita voie bună, attta bu
curie, îneît nimeni nu mai trebuia 
să-ți spună că sportul cucerise 
noi prieteni printre copii și... pă
rinți.

Să pornim spre terenul Progre
sul, care se află chiar în centrul 
orașului. Meciul dintre echipele 
de fete L.F. 1 și S.M. 4 este în 
toi. Scorul la seturi: 1—1. (Com
petiția se desfășoară în cinstea 
Zilei Internaționale a Copilului). 
De o parte și de alta a terenului 
galeriile își susțin echipele. încor
darea atinge culmea atunci cînd 
echipa școlii mixte nr. 4 care a»

stlrnit admirația tuturor 
evoluției sale la bară.

(Foto: I. MlHAICA)

cursului, au o mică rezervă -pri
vind efortul la care au fost su
puse. „Dacă cele două concursuri 
s-ar fi desfășurat in două zile — 
declară multicampioana europeană 
și olimpică, Larissa Latînina — 
calitatea execuțiilor ar fi fost peste 
cea realizată după-amiază”.

— Dar, în concursul pe aparate, 
deci după-amiază, chiar și d-ia., 
ai obținut notele cele mai mari.

— Bine, bine, dar cu prețul 
cîtor eforturi...!

. (conțiluare în pag. 5-a)

vea 14 puncte, preia serviciul. 
„O minge și victoria va fi a noas
tră.'" iși spun fetele intre ele. Și 
intr-adevăr acesta este deznodă- 
mîntul. Pentru o clipă amărăciu
nea injringerii s-a tntipărit pe fe
țele echipierelor de la L.F. 1. N-a 
stăruit însă. Jucaseră bine fi a- 
veau de ce să se bucure. Și-au 
promis ca dala viitoare să se re
vanșeze. M-am apropiat de EmiUa 

■ - - ■ , vin-a
„Ai jucat

viii*Dragon, elevi în clasa 
la L.F. 1. fi i-am spus:

(Urmare în pag. a

Campionatele europene de box

Miroea Dobrescu (stîngajr și Kurt Mileck într-unul din momentele 
înverșunatei lor dispute. (Telefoto Agerpres).

Crtiti ultimele rezultate în pag. 8-a.

Intilnirile ca Anglia $i Belgia 
in... declarații 

La București
FRANCK ADAMS, conducătorul 

turneului : „Un joc foarte bun șl 
bărbătesc care mi-a plăcut mult* 
Jucătorii romîni au pasat foarb* 
bine in cîmp, găsind totdenun* 
omul, dar n-au tras suficient I» 
poartă, ca și noi de altfel. Cre* 
că am meritat victoria, dar învi** 
Ș*i s-au arătat la înălțime.

RONNIE CLAYTON, mijlocașul 
dreapta și căpitanul echipei Ao- 
gliei: „Sînt fericit că am cîștigafc 
și cred că pe merit. Rom-înii ne-a», 
dat o replică foarte dirză, dar î» 
limitele sportivității. Le doresc 
mult succes în viitor. Sper să n» 
intilmm și în Anglia,

BRAUN COLOMAN. antrenor 
de stat: „Ținînd seama de valoa* 
rea individuală a jucătorilor noș-. 
tri. comparativ cu aceea a en
glezilor, și de indisponibilitățile și 
descompletărîle survenite in lot 
(Dtnulescu accidentat, David bol-- 
nav, iar V. Anghel. Nunweiller și 
AL Vasile selecționați în loturile 
A și B), se poate spune că schi-* 
pa noastră s-a achitat în general 
de sarcina sa. Jucătorii au luptat 
din răsputeri și, ca o răsplată, pu
team termina la egalitate meciul* 
Din păcate însă, au comis nume
roase greșeli și una din ele a du» 
la marcarea golului șl la pierderea 
meciului.

Intre echipe însă, a exis:at ® 
diferență în favoarea Angliei, ca 
omogenitate, pregătire tehnică șl 
fizică, o diferență de valoare ob
ținută printr-o preocupare perma
nentă față de echipa de tineret. 
Din acest punct de vedere consider 
justă orientarea fojzrrilor noastra 
în ce privește activita+ea Interna
țională a echipei de tineret. A- 
ceasta poate învăța mult din par-* 
tide cu adversari puternici și asi
gura in acest fel cadrele de caro 
are nevoie echipa națională A“-

La Bruxelles
an*GHEORGHE POPESCU, 

trenor de stat: „Echipa noastră * 
început bine meciul; apărarea * 
jucat sigur, iar înaintarea a ••»!-»■ 
țiat cîteva faze frumoase. Din pă
cate, însă. Ozon și Ene au intîr- 
ziat în acțiuni astfel incit aceste* 
nu s-au terminat cu șuturi la poar
tă. După ce echipa belgiană * 
deschis scorul printr-un gol — 
după părerea mea — întîmplător- 
și care i-a adus o victorie neaș
teptată. echipa noastră a fost 
surprinsă și jocul atacului a devo
ut t șj mai confuz. In repriza * 
doua am dominat clar dar foart» 
steril, defect subliniat după med 
de antrenorii și specialiștii bel
gieni care au reținut ca fapte e- 
sențiale intîrz’erea în acțiune șt 
lipsa de finalitate. înaintașii mc 
au putut crea situații de gol di» 
cauza slabei comportări a lui Ozo» 
și Ene. Neavînd „vîrfuri” do- 
atac. înaintarea a risipit toate- 
mingile cu care era alimentatM. 
de apărare. De altfel, explicați» 
insuccesului nostru constă în fap
tul că tripleta a fost ca și ine
xistentă. Singurele șuturi la poartĂ 
au fost trase de extreme, dar rar» 
atunci cînd au fost jucate.

Apărarea nu ne-a pus nici u« 
fel de problemă. De altfel a ș* 
fost solicitată mai puțin decit n» 
așteptam*.



SPARTACHIĂDA IN TREI COLECTIVE SPORTIVE
BUCUREȘTENE

La aproape două luni de la în
ceputul etapei I a Spartachiadei 
de vară, am considerat necesara, 
d vizită prin cîteva colective spor- 
jtive bucureștene, pentru a vedea 
cum au înțeles consiliile acestor 
colective să rezolve problemele 
legate de pregătirea și organiza
rea întrecerilor.

CONSTATĂRI 
ÎMBUCURĂTOARE...

F ără a avea un itinerar 
bilit în mod riguros, 
facil’

menii cel mai elogioși. Dar pînă 
atunci...

PINA CIND LIPSA
DE COLABORARE?

■ n alt mare colectiv ------

sta- 
am

® făcut primul nostru popas 
1a colectivul Progresul Arta. Pînă 
acum, din rîndul membrilor co
lectivului și-au trecut probele la 
volei, atletism și fotbal un număr 
de aproape 600 de participanți. 
Printre cei mai zeloși participanți 
la competiție am întîlnit cîteva 
nume cunoscute în lumea artei, 
ca tenorul Valentin Teodorian, 
interpretul de muzică ușoară An
gel Grigoriu și artiștii I. Henter 
și Gh. Ciprian; de asemenea șl 
un director de teatru: Bob Frid
man de la Teatrul Evreesc de 
Stat.

I ...DAR NU PRETUTINDENI

Cu bunele impresii culese din 
această primă vizită ne-am 
îndreptat pașii către sediul 

colectivului Locomotiva Gr. Roșie 
convinși fiind că aspectele ce le 
vom înregistra aici voi fi tot așa 
de frumoase. Din păcate, lucru
rile n-au stat chiar așa. Temei
nicia proverbului „La pomul lăudat 
să nu te duci cu sacul” s-a ade
verit și în cazul nostru. De ce? 
Pentru că primele întreceri ale 
Spartachiadei în acest mare colec
tiv sportiv au avut loc abia la... 
16 mai! întrecerile s-au nucurat, 
e drept, de o bună organizare; 
în schimb n-au angrenat decît un 
număr mic de participanți (320), 
în raport cu număiul membrilor 
acestui colectiv. Ceva mai mult, 
de la 16 mai nu s-a mai organi
zat nici un alt concurs, invocîn- 
du-se timpul nefavorabil. . După 
părerea noastră însă, slaba mobi
lizare la Spartachiadă a sportivi
lor de Ia Grivița Roșie se dato- 
rește Iaptului că cercurile sportive 
sînt încă dezorganizate și că în 
această direcție se acționează cu 
prea multă indolență. Dorința 
noastră; să se lichideze grabnic 
această rămînere în urmă și să 
putem scrie, din nou, despre spor
tivii de la Grivița Roșie. în ter-

In alt mare colectiv spor
tiv, la FI. roșie Fabrica de 
confecții, lucrurile se prezintă 

mulțumitor. Lăudabil este faptul 
că, deși primele. întreceri au fost 
organizate foarte tîfziu, pe ta 
mijlocul acestei luni, ele au antre
nai o bună parte din membrii 
colectivului sportiv: 1304. Ne-a 
bucurat faptul că aici organizația
U.T.M. are merite deosebite în
mobilizarea participanților și în 
organizarea concursurilor. Nu a- 
celași lucru se poate spune des
pre președintele colectivului spor
tiv, tov. Egon Munteanu, care 
sub motiv că e ocupat în dome
niul profesional nu se ocupă de 
activitatea sportivă. Considerăm 
că o mai strînsă colaborare între 
U.T.M. și colectivul sportiv — 
pe care de altfel o și recomandăm 
— ar veni în sprijinul activității 
sportive din întreprindere.

Cît de îngrijorați trebuie să 
fi fost, duminică dimineața, 
mulți dintre copiii care se 

pregătiseră cu atîta ardoare pen
tru tradiționala lor întrecere! Și, 
împreună cu ei, cum e și fuesc, 
părinții lor vor fi meditai înde
lung dacă este recomandabil ca,, 
in ■ această dimineață... tomnatică 
de mai, să-și aducă vlăstarele ia 
cea de a^lJl-a ediție a întreceri
lor de triciclete, trotinete și "auto
mobile cu pedale organizată . in 
cinstea Zilei Internaționale a Copi
lului. Cei care n-au țăcut-o.ț. fără 
îndoială că au regretai, deoarece 
lințoliul gros al norilor s-a des
trămat pe negîndite, iar furia vîn- 
tului, ca la. o comandă avea să se 
potolească și ea. Pînă ți soarele, 
e drept mai puțin darnic ca altă
dată, a ținut sustragă și el cu 
„coada ochiului" ta cele ce se pe
treceau in Piața Palatului Repu
blicii...

E diția din ax est un a întrece
rilor s-a bucurat de o orga
nizare mal bună. A avut loc 

mai tntîi. o orimă etapă, pe ra
ioane, ciștigătorii acesteia urmind

t
Una din finalele | 
întrecerilor de 
trotinete care a a- 
vut loc in piața 
Palatului Republi
cii... Oare cine va 
fi ciștigătorul ?

»■

(Foto: L. TIBOR)

Deci,

Ne scriu corespondenții

se fac la 
ți ame- 

spre ma
de sport

BAZELE SPORTIVE DIN
In numeroase centre 

ora actuală construcții 
najări de baze sportive, 
rea bucurie a iubitorilor
care abia așteaptă să se avinte 
in diferite întreceri pe noile baze 
sportive sau pe cefe reamenajate. 
Nu același lucru se petrece și 
în orașul Pitești.

In ultimii ani. Sfatul popular 
orășenesc a „reușit" să desfiin
țeze două terenuri de volei situate 
pe bulevardul Republicii. La fel 
a pățit și nou-nouțul stadion Di
namo (teren de fotbal, pistă cu 
zgură, tribune încăpătoare, teren 
de baschet etc).

Recent — probabil pentru că 
ne aflăm în perioada construcții
lor — a fost., desființat și singurul

IAR CELE DIN TÎRGOVIȘTE O- AMINTIRE
pentru... reformă, iar 
plajă nu seamănă nici 
cu ceea ce ar trebui 
pe scurt, „portretul"

★
Ce să mai spunem 

gonul de tir?— Bun sau rău cum 
era, exista cindva. Cindva, pînă 
tind a fost desființat urmind 
să se construiască un poligon 
modern. Mult 
adepții tirului, 
activitatea pe 
ligon.

Numai că 
minat odată cu— desființarea 
chiului poligon. Așa că bucuria 
și speranțele sportivilor au de
venit acum 
ca ți însăși 
de altfel.

PITEȘTI IN— PRIMEJDIE
teren de tenis de timp care exista 
în localitate. Și aceasta, tocmai 
in preajma începerii campiona
tului de juniori— Cînd au venit 
sportivii pe teren, in ioc de concu
renți, arbitri, plasă, marcaj, etc., 
au întilnit o harnică echipă de 
nwncitori ai Statului popular, 
care transformaseră terenul intr-un 
vast șantier—

Dacă se va continua în același 
ritm viu pe calea desființării ba
zelor sportive, apoi sportivii din 
Pitești vor fi nevoiți să renunțe 
La activitatea lor, sau, cine știe, 
se vor 
„edilii" 
mișcării

să se întiinească în finale.
o întrecere a celor mai buni: In 
fond, așa a și fost. Micul velo
drom amenajat , nd-hoc" a fost 
teatrul unor întreceri în care, 
spre deosebire de anii trecuți, au 
contat nu numai dorința de a fi 
printre ciștigătorii probelor, ci și 
unele cunoștințe tehnice. Concu
rență, în costume care de care 
mai pitorești erau mai puțin im
presionați de mulțimea de curioși 
adunată in jurul lor și mai mult 
îngrijorați de ultimele pregătiri in 
vederea cursei: o „încălzire" cit 
mai corectă, o cunoaștere rigu
roasă a traseului, o ultimă veri
ficare a „mașinii". Totul, sub pri
virile emoționate ale părinților, 
fraților, surorilor și chiar bunici
lor, care comentau cu toată se
riozitatea „șansele" fiecărui con
curent.

et mai remonta. Firește, plinsetele 
nu mai contenesc pînă la inter
vențiile consolatoare ale părinți
lor. Dar desigur sînt și alții că
rora bucuria victoriei le-a des
chis inimile. Parcă toată lumea 
era a lor și totul s-ar fi rezumai 
de acum încolo la această minu
nată izbindă.

Concursul ca orice concurs a 
luat sțîrștt... Pe învingători 
l-au așteptai numeroase 

premii, în timp ce pe ceilalți, 
„ghinioniștii", că numai așa își 
explică ei înfrlngerea, speranța 
intr-o șansă mai bună la viitoarea 
ediție. Este ceea ce le dorim și 
și noi. Deci, l-a revedere dragi 
copii, la cea de a IV-a ediție a 
acestor întreceri de neuitat!...

TIBERIU STAMA

St.

muta în alt oraș, unde 
sint mai puțin potrivnici 
sportive.

Jaworowski, corespondent

Dar lată că oficialii anunță 
primul start! De acum ori
ce comentarii sînt de pri

sos. Rezultatele, ele singure vor 
(Ine locul vorbelor. In încurajă
rile celor prezenți care 
parcă aripi, 
băieți și 
întrecere, 
tat-o și 
unii care 
netul pistolului și au pierdut 
cursa, sau alții care angajați in
tr-o busculadă s-au răsturnat in 
mijlocul traseului, fără șanse de

te dau 
micuții concur enli, 
se avintă în marea 
de mult au aștep- 

de decepționați sini

fete 
Cît 

cit 
n-au fost atenți la poc-

*

Vă interesează, desigur, și ciș
tigătorii probelor... Vi-i amintim 
in ordinea categoriilor de virstă.

TROTINETE 4-5 ani băieți: Biu- 
no Albu; fete: Luminița Liciu. 
TRICICLETE 4-5 ANI băieți: So- 

(rin Ștefănescu; fete: Vlrginica 
țToma. TROTINETE 6-1 ANI băieți: 
(Adrian Mandaclue; fete: Anca Ma
nea. TROTINETE 7-9 ani băieți: 

(Adrian Hoina.ru; fete: Antoaneta 
(Gherghel. TROTINETE 9-11 ANI 
(băieți: Arbore Mane seu; fete: Ma
riana Lazăr. TRICICLETE 6-7 

4 ANI băieți: Cristian Coteați; fete: 
(Mariana Pamfil. AUTOMOBILE 

| CU PEDALE: Dorn Cîrciumaru.

Există în orașul Tîrgoviște un 
strand. Insă nimic nu lasă să se 
întrevadă vreo preocupare pentru 
îmbunătățirea stării deplorabile 
a acestei baze. Cabinele sint de
teriorate, fundul bazinului e nea
menajat, scările de fier sînt bune

locul pentru 
i pe departe 
sâ fie. lata, 
ștrandul ui__

despre poli-

Numeroase întreceri sportive școlare in Capitală

O uliimâ repetiție 
a volcibaliș:i!or 
școlii profesionale 
de ucenici ,23 Au
gust* înaintea ple
cării in R. P. Bul

garia

(Foto: M. STREJA)

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ȘCOLII, IN AJUN

s-au mai bucurat 
ațteptînd să-ți 
un astfel de

lucrările s-au

reia
po

ter- 
ve-

o simpla amintire, 
noțiunea de poligon.

Mișu Avana 
corespondent

DE EXCURSIE

o mulțime de cu
rioși se adunase- 
zilele t

pe terenul de antrena
ment din Parcul sportiv 
„23 August" să-i vadă 
ta „repetiție" pe cei aleși 
să ne reprezinte la în- 
tilnirea cu echipa de ti
neret a Angliei. Dincolo 
de gardăl de sirmă, 
curtea unei impunătoare 
clădiri din cărămidă ro
șie, era plină cu spor
tivi. Dar ce o fi acolo? 
l-am părăsit pentru cite- 
va minute pe tinerii noș
tri fotbaliști și m-am în
dreptat spre curtea ve
cină stadionului. Așa am 
făcut cunoștință cu viața 
sportivă a școlii profe
sionale de ucenici a uzi
nelor1,„23 August".

ar iată, că și aici 
era vorba tot des
pre o... ultimă se

lecționare. Profesorul de 
educație fizică. Ion Să- 
vulescu, nu mai știa 
unde să se împartă: la 
cei de la handbal sau 
la fotbal. Toți îl solici
tau pentru a se impune 
atenției sale, ca demni 
de a participa la excur
sia mult rivnită. Pentru 
că trebuie să știți că 
■Elevii acestei școli se

D

recute

pregătesc să facă o de
plasare sportivă în R.P. 
Bulgaria. Au fost invi
tați la Russe, ța' Sofia. 
Varna, Plovdiv. La vo
lei, lucrurile 
rit de acum, 
definitivat.

Gh. Vizonie,

s-au lămu- 
lotuî fiind 
N. Alexe, 
E. Țurcaș, 

C. Andrei, FI. Ioniță și 
I. Oprescu întrunesc 
toate condițiile: buni la 
carte, harnici în atelier 
fi tot pe atît de buni 
sportivi. Dar nici cel 
din echipa de fotbal nu 
sint mai prejos, ba chiar 
se fălesc ori de cite ori 
au prilejul cu Ion Petre, 
elev frezor în anul II, 
care va reprezenta în cu- 
rînd școala la.. olimpia
da de fizico-matern atici.

La colegii lor de 
Dunăre cu o fru-

vizită
peste __
moașă carte de vizită, 
atît In ceea ce privește 
activitatea profesională 

cit și cea sportivă. Des
pre toate acestea direc- 
trfrhi școlii, Ilie Simici, 
îți vorbește cu însufleți

rea și mulțumirea omu
lui căruia totul i-a reu
șit după voie: ' elevi 
buni, sportivi buni. Șl 
cum să nu fie mulțumit 
cînd această școală a 
fost totdeauna bine re
prezentată, pe linie spor
tivă fie de echipa de 
gimnastică, pregătită cu 
sirguință de profesoara 
Georgeta Doliă, echipă 
clasată pe locul II la 
campionatul școlilor pro
fesionale, fie de forma
țiile de volei și hand
bal calificate, în prezent, 
în finala campionatului 
școlilor profesionale pe 
Capitală. Rezultate fru
moase au fost realizate 
in cadrul Spartachiadei 
de vară unde au fost în
registrate Dină acum a- 
proape 400 de partici
pări.

Pepinieră de nădejde 
a colectivului sportiv al 
uzinelor „23 August", 
școala a primit un spri
jin și din partea cadre
lor tehnice ale acestuia. 
Așa a fost posibil ca un 
număr de 50 elevi să 
practice alte două 
ramuri -sportive, cum 
sînt luptele și rugbiul. 
După reîntoarcerea din 
această binemeritată și

I

frumoasă deplasare, e- 
levii școlii sint hotăriți 
să-și înmulțească nu
mărul bazelor sportive 

cu încă un teren de vo
lei. unul de baschet, 
unul de handbal redus 
și un portic de gimnas
tică. toate amenajate în 
cinstea Festivalului.

-am lăsat să-și con
tinue pregătirile 
de plecare. Biroul

directorului Simici, con
ducătorul lotului, se 
transformase intr-o a- 

dez-ărată expoziție de fa
nioane, insigne, cupe, 
modele din metal lucrate 
in atelier, și o frumoasă 
carte de aur. Erau da
ruri pentru prietenii- 
gazde din R.P. Bulga
ria. In fața școlii sta
ționa de dimineață un 
autobus a cărui construc
ție nu se deosebea prea 
mult de . elegantele 
„Chausson"-uri ' folosite 
de O.N.T. Carpați. Era 
sprijinul pe care au în
țeles să-l dea harnicilor 
elevi, muncitorii de la 
Șantierele navale 'Olte
nița în vederea apropia
tei excursii in R.P. Bul
garia.

G. OCTAVIAN

• Stadionul Republicii a găz
duit duminică dimineața între
cerile finale din cadrul campiona
telor de atletism ale școlilor pro
fesionale de ucenici lin Industria 
"Ușoară, Alimentară și Comerț. 
120 de concurenți, printre care 50 

............... cu multă 
campioni, 

mai bune 
ANI BA- 
Domocoș 
: 80 m 
(Bacău)

de fete și-au disputat 
însuflețire titlurile de 

. Dintre rezultatele cele 
amintim: CAT. 14—18 
IEȚI: greutate — Ion 

"(Mediaș) 9,81 m ; FETE:
— Augustina Prăjescu
11.8; lungime: Eliza Onaca (Ti
mișoara) 4,31 m.; greutate: Maria 
Ceapă (Timișoara) 8 42 m. CAT.
16—18 ANI BĂIEȚI: lungime: 
Ion Grozea (București) 5,51 m.; 
grenadă: Gh. Batrodi (Sighișoara) 
46,18 m.; FETE: greutate: Claudia 
Zotta (Orașul Sțalîn) 8,58 m. ; 
grenadă: - - —
36 m.

Lucia Ciunzan (Turda)

At. Schreiner 
corespondent

• Timp de două zile (25—26 
mai) stadionul Giulești a fost 
teatrul întrecerilor fazei de zonă 
a campionatelor școlilor profesio
nale aparținînd Ministerului Căi
lor Ferate. La start au fost pre- 
zenți peste 600 de elevi care 
și-au disputat întrecerea la 
fotbal, volei, baschet, atletism si 
gimnastică. Cu un tot mai bine 
pregătit și deosebit de omogen, 
reprezentanții orașului și regiunii 
București s-au clasat pe primul

Ioc. De semnalat faptul că în 
concurs au fost prezentate ți e- 
xerciții de gimnastică de produc
ție de către echipele școlilor Gri
vița Roșie, Auto-Bucur >ști și T. C. 
Giulești. Iată cîteva dintre rezul
tatele înregistrate: ATLETISM: 
400 m. plat: Gh. Coșata (Sc. T.C. 
Giulești) 56,7; greutate: Victor Lă- 
zărescu (Sc. T. C. Giu!c,ti) 11,90 
m.; 8x4x2x100 m: Sc. T. C. Giulești 
3:51,3. FOTBAL: Sc. Grivița Ro
șie—Sc. Auto-Bucu.-ești 3—2 
(1—2); Giurgiu-Constanța 5—f 
(2—1); VOLEI: Sc. T. C. Giulești 
— Șc. Grivița Roșie 3—1, Constan- 
ța-Buzău 3—0; BASCHET: Școala 
T. C. Giulești — Șc. Grivița Roșie 
48—8 (25—4}.

Ciștigătorii probelor au fost răs- 
cu numeroase diplome, 

plachete și premii în o-
plătiți 
cupe, 
biecte.

/. Bahmuțeanu și N. Tokacek 
corespondenți

• Pe stadionul Dinamo au avut 
loc d:sputate întreceri de hand
bal desfășurate în cadrul campio
natelor școlare și care s au înche-, 
lat cu următoarele rezultate: Se. 
medie 17—Sc. medie 3 9—3 (5—1); 
Sc. medie 7—Sc. pedagogică 5—1 
(2—1J; Șc. medie 11 — Sc. medie 
13 6—0; Sc. medie 18—Sc. medie 
1 6—0.

Dorel Dolbsrg
corespondent

In întâmpinarea Festivalului
O frumoasă inițiativă 

a „Scmteii pionierului”
.In cinstea Festivalului de Ia Moscova. „Scînteia pionierului" or

ganizează, între 1 iunie — 24 iulie, ștafeta „Scînteii pionierului — 
Turul R.P.R. Această frumoasă inițiativă se bucură de un deosebit 
interes în rîndurile tuturor pionierilor din țară. In toate regiunile 

. prin care va trece ștafeta, în adunări pionierești, se fac alegerile 
purtătorilor ștafetei de la o localitate la alta. In fiecare sat, în fie
care oraș, la mesajul ștafetei sc vor adăuga alte și alte rînduri, ves
tind despre realizările pionierilor dn localitatea respectivă, obținute 
în cinstea Festivalului.

La Constanța, Galați, lași, Suceava, Satu-Mare, Oradea, Timi
șoara. Craiova și București vor fi organizate mari întreceri sportive 
în întîmpinarea ștafetei. Timp de aproape două luni, ștafeta „Scîn
teii pionierului" va străbate, folosind diferite mijloace de locomoție, 
9 regiuni, 41 orașe și 227 comune, rrmînd să sosească la București 
în ziua plecării delegației tineretului nostru Ia Festivalui.de la Mos
cova. P. R. ,

Hoina.ru
Festivalui.de


Miine pe Stadionul Republicii
Selecționata B de rugbi a orașului București întilnește echipa Cardiff

însemnări după ediția Jubiliară a ..Cursei Păcii"

Comportarea cicliștilor noștri (II)
Mîine după-amiază, pe stadio

nul Republicii, echipa britanică 
de rugbi Cardiff — cotată drept 
cea mai bună formație din 
Țara Galilor — va debuta în fața 
spectatorilor bucureșteni, primind 
replica selecționatei secunde a o- 
rașului București.

Acesta nu este primul contact 
pe care rugbiștii romîni îl au cu 
cei din Țara Galilor. Jntr-adevăr, 
acum cîțiva ani echipa Swansea 
susținea două jocuri la București. 
Excelenții ambasadori ai rugbiului 
din Țara Galilor au pierdut a- 
tunci în fața Locomotivei cu sco
rul de.23-12, cîștigînd însă peste 
cîteva zile jocul cu echipa Con
structorul cu 16 5. Un an mai tîr- 
ziu, rugbiștii bucureșteni aveau 
să întoarcă vizita britanicilor, 
susținînd la rîndul lor două par
tide in Țara Galilor. Rezultatele 
lor au fost excelente, deoarece au 
întrecut formația Swansea in pro-

Reprezentativa de oină
a Bucureștiolui a ciștigat

„Cupa Orașelor”
Prima ediție a „Cupei Orașelor", 

desfășurată în Capitală în zilele 
de 24 și 25 mai, a însemnat un 
frumos pas înainte în pcpulari- 
zarea și dezvoltarea oinei. Com
petiția a supus echipele partici
pante unui examen serios (bine
venit de altfel) și a contribuit la 
ridicarea nivelului tehnic și tac
tic a! sportivilor.

Organizarea a fost, în genere, 
mulțumitoare.' Excepție face (pe 
alocuri) arbitrajul, problemă asu
pra căreia vom reveni. Din punct 
de vedere tehnic și tactic, „Cupa 
Orașelor" și-a atins, în largă 
măsură, țelul propus. Pentru o 
serie dp fpjpiații (Timițca^. Con
stanta, Craiova) întrecerea a în
semnat o prețioasă experiență mai 
ales că, majoritatea jucătorilor de 

oină au destul de rar prilejul, 
în cursul unui sezon, să ia parte 

la ctfmpetiții de talia celei desfă
șurate recent.

Victoria a revenit (potrivit aș
teptărilor unanime) echipei ora
șului București (alcătuită din cei 
mai va’oroși jucători de la Dinamo, 
Știința și Energia), formație care 
a cîștiga! fără prea multe emo
ții. Emoțiile nu-i puteau H pri
cinuite decît de reprezentativa re
giunii București (de fapt echipa 
Recolta cin Curcani). Aceasta 
însă, nu a avut cakntil și nici o- 
mogenitatea. necesare la un mo
ment dat. pentru a pune în cum
pănă . victoria bucureșienilor.

O mențiune pentru echipa regiu
nii .Stalin (de fapt Locomotiva 
din Sibiu) ai cărei tineri com
ponent au ocupat locul III. E- 
chipa din Baia Mare, clasată pe 
■locul IV, mai calmă și mat ho- 
tărîtă, nu ar fi scăpat locul III.

In ziua a doua de întreceri s-au 
înregistra! următoarele rezultate: 
Reg. Sțalțn—Baia Mare 5—3; 
Craiova—Timișoara 10—6; Con
stanța—Craiova IC—16; Oraș 
București—B. Mare 25—6: Oraș 
București—Reg. Stalin 18—4: Reg. 
București—Reg. Stalin 14—2: B. 
Mare—Timișoara 7—7: Reg. Bucu
rești—Constanța 12—5: Reg. Sta
lin—Craiova 8—8: Reg. București— 
B. ’Mare 17—1: Timișoara—Con
stanța 10—6.

Clasamentul final: 1. Oraș Bucu
rești 21 puncte: 2. Reg. București 
19 p.; 3. Reg. Stalin 15 p.; 4. Baia 
Mare 14 p.; 5. Craiova 13 p.; 6. Ti
mișoara 12 p.; 7. Constanța 11 p.

Iosif Sîrbu a stabilit un nou record la armă liberă 
calibru redus poziția picioare: 386 p.

Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat la Or. Stalffl, în organiza
rea comitetului regional C.F.S., 
un concurs de tir la oare au par- 
tieipat reprezentativele orașelor 
București, Cluj, Anad și OTașul 
Stalin. La întreceri au luat piarte 
și trăgătorii Iosif Sîrbu și Dinu 
Vidrașcu.

Din nou maestrul emerit al 
spartului, Iosif Sîrbu, a dovedit 
buna sa pregătire, obținînd un 
nou record al R.P.R. la armă li
beră calibru redus poziția picioa
re (386 p.) și o performanță 
foarte bună Ia 3x40 (1.174 p.).
Trebuie subliniată de asemenea 
comportarea neașteptat de bună a 
trăgătorilor din Orașul Slain 
(antrenor Cristea Marin) precum 
și a maestrei sportului, Tereza 
Quintus. 

priul ei „fief* cu categoricul scor 
de 19-3. Obosiți, rugbiștii romîni au 
cedat apoi la limită in fața echi
pei Cardiff cu scorul de 3-6, fără 
insă a șterge buna impresie lă
sată In jocul anterior.

Cardiff a deplasat la București 
o echipă extrem de puternică, 
compusă din numeroși jucători 
care au îmbrăcat de multe ori tri
coul de internațional atît în par
tidele inter-țări, cit și mai ales, 
in intîlnirile pe care echipa lor 
le-a susținut in țară și străinătate. 
Printre cei mai cunoscuți jucători 
este C. L. Davies, titular în pos
tul de aripă stingă a! echipei Ță
rii Galilor. De opt ori internațio
nal, Davies este un atacant ra
pid și un mare realizator. Se mai 
cuvin a fi citați G. Rowlands, 
aripă dreaptă, de patru ori inter
național; mijlocașul la grămadă 
R. .Willis, un experimentat inter
național, care a condus, in cali
tate de căpitan, de 20 de ori re
dutabila formație a „Leilor bri
tanici" (echivalentă cu o selec
ționată a Marii Britanii); P. Gool-

._ o
oviîuna de pedeapsa!

„Ghici ghicitoarea mea”?

r
E foarte sugestiv — na e așa? 

— acest „moment" din meciul 
Progresul C.P.C.S.—Energia Cîm- 
&u.
chiderea' de duminică, de pe Sta- 

a avut multe 
care au făcut

ca publicul să . suporte mai ușor 
răstimpul care îi despărțea de 
.meciul cel mare", răstimp care.
de obicei, ți se pare o... veșnicie, 
mai a'.es dacă ai venit la stadion
de la ora 1...

Parcă vă ghicesc acum întreba
rea: din moment ce intilnirea din
tre cele două echipe a prilejuit 
un spectacol atit de reușit, cum 
se face că discutăm despre acest 
meci la... „Lovitura de pedeapsă?? 
Dar nu e vorba, in rândurile care 
urmează, despre joc în sine, ă 
despre felul cum au venit echipate 
cele două formații. La prima ve
dere, nici la acest capitol nu a- 
veam de înregistrai ceva deosebit: 
o echipă era in albastru, cealaltă 
In roșu. „Albaștri.", firește, nu pu
teau ji deât cei de la Progresul 
CP.CS, fiindcă jn albastru joa
că de cind ii știm Totuși, specta
torii erau contrariați. Și pe bună 
dreptate. .Juniorii' de la Progre
sul, imbrăcați in albastru, târeau 
mult mai f zdraveni și mai„. copii 
de. .: ..seniori:' ■ : lipiți frt fostt'fi 
la Energia-Cimpins. Și croate ci 
la nici un alt meci, zecile de mii 
de spectatori n-au așteptat cu a- 
tita nerăbdare să șc marcheze pri
mul gol, penir» ca idBndu-se a- 
poi pe tabela de afișaj ud desco
pere — in fine — care e Prog'e- 
sul C.P.C.S. și care e Energia- 
Cimpina! Și cum ..albaștrii', care 
de fapt erau... Energia Cbnpina. 
eu deschis scorul abia la htfîrșital 
primei reprize, e lesne de închi
puit că in tribune s-a desfășurat 
timp îndelungat un „concurs-gh.-

Iată rezultatele tehnice: arma 
liberă calibru redus (bărbați) 
culcat: 1. Carol Dieterle (O.S.) 
398 p.; 2. I. Sîrbu (B) 397 p.; 3. 
Marin Dobrescu (O.S.) 397 p.;
genunchi: 1. Iosif Sîrbu (B) 391 
p.; 2. D. Vidrașcu (B) 388 p.; 3. 
Felix Gheorghiu (B) 383 p.picioa- 
re: 1. I. Sîrbu (B) 386 p. nou re
cord K.PR. (vechiul record era 
de 384 p. și aparținea trăgători
lor H. Herșcovici și I. Sîrbu); 2. 
Paul Loghin (B) 368 p.; 3x40: 1 
Iosif Sîrbu (B) 1.174 p.; 2. Dinu 
Vidrașcu (B) 1.129 p.; 3. Marin 
Dobrescu (O.S.) 1-127 p; fete: 
culcat: Tereza Quintus (A) 394 
p.^ Gabriela Lcheni (O.S.) 394 p.; 
genunchi: Tereza Quintus (A) 381 
p.; picioare: Tereza Quintus (A) 
362 p.; 3x40: Tereza Quintus (A) 
1.137 p. 

fellow, actualul căpitan al echi
pei Cardiff, precum și internațio
nalii : G. Beckingham, K. Richards, 
H. Nicholls, A. Priday, W. R. 
Ewans și M. Collins — fost se
lecționat Ia Barbarians. Acesta 
din urmă, care joacă in linia a 
doua a grămezii, are o greutate... 
remarcabilă: 110 kg. 1

Ceea ce impresionează la echi
pa Cardiff este jocul înaintării. 
Rugbiștii englezi avînd în for.tra- 
ție reputați înaintași, trebuie con
tracarați printr-o linie de ireisler- 
turi rapidă și ofensivă.

Sintem convinși că selecționata
B. a Bucureștiului. alcătuită din 
jucători tineri, rapizi, plini de ta
lent și dornici de a se afirma, va 
utiliza cu succes această armă și va 
da redutabililor e! adversari o re
plică viguroasă.

Partida va începe Ia ora I7JR- 
și va fi condusă de arbitrul italian 
Silvio Pozzi. In deschidere la ora 
16, se w dispnta M joc de hand
bal între o selecționați 'divi
zionară și echipa Știința i.C.F.

D. C.

A

citoare", cei puțin la fel de , lard", 
dt cele de la radio

Oare colectivele noastre sporfi- 
te — in cazul de facă Energia- 
Cimpina — nu pot ajunge la o 
atitudine justă in privința culorii 
echipamentului sportiv? Și dară 
ele n-au de gind să facă nimic în 
direcția aceasta. Comisia Centrali 
de Fotbal nu le poate da un m:c_. 
ajutor?

JACK BERARIU

0 zi pe terenurile
(Continuare din pag I)

foarte bine astăzi. Mi-a plăcut 
Ușurința cu care te-ai mișcat și 
îndeosebi modal in care că știut 
să treci peste momentul greu al 
Infringerii readucind pe fețele co- 
legela- tale zimbetu! și voia 
bună~.

— Am toate motivele sd fiu fe
ricită. La sfirșitul acestei săptâ- 
mini am răspuns bine la limba 
romină. apoi m-am antrenat cu 
sirgutnfă pentru meci și acum simt 
o dorință nespusă să zburd, să 
ioc

Da! Este un motiv să fii fericit. 
Probabil că miine va răspunde la 
fel de bine la întrebările profe
soarei de matematici și va găsi

M-am oprit cu istorisirea „is
prăvilor" cicliștilor romîni pe ma
lurile Nyssei, la Gorlitz. Opti
mismul stăpînea micul nostru 
grup de romîni. De bună seamă, 
nu ne așteptam la o ascensiune 
vertiginoasă („dacă veți urca în 
fiecare etapă cile două locuri, ris- 
c.ați să ajungefi la Varșovia pe 
locul... 0", ne prevenea în glumă 
una din primitoarele gazde ale 
cicliștilor noștri, la Casa Ferovi
arilor d n Gorlitz), totuși știam 
că situația se poate încă îmbună
tăți. Și, la Wroclaw, după o zbu
ciumată etapă de 188 km., cicliș
tii romîni realizau cel mai frumos 
rezultat de pînă atunci: locul 2 
la individual, prin C. Dumitrescu, 
locul III pe echipe. Etapa al cărui 
protagonist fusese, indiscutabil, 
campionul nostru, adusese și o 
importam ă schimbare: Hrisiov 
pierdea tricoul galben în favoa
rea lui Kapitanov.
O EIAPA DRAMATICĂ Șl O 
MARE 1 GREȘEAM A LUf DU

MITRESCU
Am ajuns, in «îirșit. la miezul 

povestirii, la acea dramatică e- 
tapă a X-a care avea să năruias- 
câ atit de brusc, de dureros, tot 
cea ce băieții noștri clădiseră 
cu prețul unor grele eiorturi, de 
la Karlovy Vary și pînă la Wro
claw.

„Cursa na e încheiată pentru 
nne. O să vină etapele lungi din 
Gernmiia fi Polonia, șl dacă îmi 
reușește o evadare pot recupera 
dmir-odată chiar și 15' minute', ' 
hni sp.-aea Dumitrescu în dimi
neața z:l« de odiină de la Kar
lovy Vary. Au venit etapele lungi, 
a venit, în fine, și etapa în care 
.fugarii" au îăsat plutonul la 
mi: baie de 15 minute in urma. 
Totul conform previzion'or. Cu 
o singură excepție: Dumitrescu na 
era printre fugari— Dumitoescu 
ratase așadar marea ocazie, la 
care se gîndea de o săptănună. 
pe care o așlepta. o presimțea.

Cind în ajun. Kapitanov E de
posedase pe Hristov de tricoul 
galben, era limpede pentru noi 
toț că. In etapa următoare vom 
fi mlktamViflri HriMt \r^wt»Ț 
din parfee «s hstuhiț 4'jlgbr. râ
ie, cu ambiții, și" -dirzc.n.a-i feme 
cunoscute, va face totul pentru a 
rec-jeeri primul loc. Numai pentru 
Dumitrescu lucrul acesta n-a lo6t 
clar. In pluton el a preferat să 
sica cu ochii după Kapitanov și 
nu d-jpă Hristov. Așa se face că, 
pe la km. 50 al etapei, cind Hris- 
tov împreună cu un mare grup de 
cd:ști au plecat din pluton, în ur
mărirea unor fugari printre care 
se aflau și Porecea nu șl Zancni, 
Dut. trese j, aflat undeva prin 
mijioc — și nu în imod ata apro
piere « bulgarului, c:im ar I: fost 
log:: — a rămas pe lor. Că a- 
ceaași mare greșeală au comis-o 
și Kaxtanov. Proost, Schur. Van 
Ton ger io, asia — vezi bine — nu 
e pentru noi o consolare. Cu mi
cul Jeep" în care mă aflam am 
făcut in ziua aceea de multe ori 
.naveta* intre cei de față și 
plutoir.il lui Dumitrescu. Și nicio
dată minutele nu mi s-au părut a- 
trt de hmgi, ce atunci, cind, după 
c« lăsam să treacă pe lingă noi ca 
un iureș pe Hristov, Brittain, și 
ceiHți, așteptam să se ivească 
Ia zare plutonul In care se gă
seau Dumitrescu, Șandru, Șerban. 
Jăeți, sinteți la 3 minute— la 6 
■ninsste— Ia 10 minute— In zadar... 
La Kattewice. pe stadionul Sile- 
ziei, Dumitrescu -află înmărmu
rit că a pierdut aproape 16 minu
te. fără de care ar fi lost pe lo
cui 5. -Spune dumneata, ăsta 
nu-i ghinion?!' exclama el înciu
dat. Nu, Dumitrescu, nu-i ghini
on! In etapa a X-a ai făcut o 
greșeală de nepermis pentru un 

de sport dia străvechea cetate a lașului
explicația in faptul că și-a însușit 
conștiincios materia și că s-a com
portat bine în meciul de volei. Fe
ricită înlănțuire!

Pe teren s-au prezentat forma
țiile masculine ale L M. 2 și L B I. 
Sâ-i părăsim și să plecăm mai 
departe...

Cortina grea a norilor a aco
perit cerul. Zimbetul soarelui a 
pierit ca prin farmec. Un vînt 
rece gonește pe străzile orașului. 
Cu toate acestea tramvaiul 3 este 
arhiplin. Și de la capătul lui. de-a 
lungul celor peste 2 km. se înși
rate numeroșii spectatori care se 
îndreaptă spre stadionul Dinamo. 
N-au avut insă prea mari satis
facții deoarece iuniorii Științei au 
pierdui cu 0—2 în fața dinamo- 

alergător de valoarea ta. Dacă 
l-ai fi observat pe Hristov, dacă 
plecai odată cti el, ar fi zis cne- 
va că ești norocos? Nu, ani fi zis 
că intuiția tactică în cursă a fost, 
bună. Așa cum s-a desfășurat 
„Cursa Păcii" în acest an s-^a vă
zut deosebit de clar cît de mult 
contează gîndirea la un ciclist, 
rapiditatea de a lua decizii din 
proprie inițiativă și nu la suges
tia antrenorilor care, aflați in 
mașinile tehnice cu sute de me
tri în spate aveau de puține ori. 
ocazia să comunice direct cu ci
cliștii. Și este trist că trei din-' 
tre cicliștii noștri, și în special 
Dumitrescu, n-au reușit să treacă 
acel sever examen de maturitate 
tactică pe care l-a constituit e- 
tapa a X-a.

Am ins'stat atît de mult asupra 
acestui ep sod tocmai pentru că 
el a hotărit, în ultima instanță, 
clasamentul final al cicliștilor 
noștri. Repet, fără acea gravă 
greșeală, Dumitrescu putea ter
mina printre primii 5, iar echipă 
ar fi ocupat și ea un Ioc in-ai bun. 
Afedați de eșecul de la Katlowi- 
ce, cicliștii noștri au... depus apoi 
armele in ultimele două etape. 
Prematur și nejustificat, fiindcă 
se mai putea urca un loc în cla
samentul pe echipe.

CEI ȘASE
Constantin Dumitrescu. Ne-a 

dezamăgit în această ediție jubili
ară. De ce? L Comportare^ slabă 
din prfcnele etape. 2: Greșeala din 
etapa Wroclaw—Krttow pe. . 3-' 
Fiindcă în general n-a îost cura
jos, combativ, plin de in țiativă, 
așa cum se aștepta toată lumea 
d:n partea unui alergător ce por
nește ca favorit. Punctul „3“ pu
tea de altfel să figureze primul, 
fiindcă acesta este marele cusur 
al lui Dumitrescu. „îmi lipsește 
inițiativa în cursă, nu sini bătă
ios, și vină n-o să mă schimb n-o 
să devin un bun alergător' îmi 
mărturisea Dumitrescu la Varșo
via. Frumoasă autocritică, să aș
teptăm, acum faptele.

Constantin Șandrff. S-a clasat al 
doilea dintre cicliști noștri, și 

‘•șfeyAcu aceasta np putem fi sa- 
Usfăcirț». In toată cursa a stat 
mereu în platori, nu a participat 
la evadSti." NE e o’art clar că" 
putea da ma.i mult, că se putea 
clasa pe un loc mai corespunză
tor posibilităților lui? Și în cali
tate de căpitan de echioă, Șandru 
ar fi trebuit să dea celorlalți cic
liști un exemplu de combativita
te, de spirit ofensiv, să îi îndrume 
în timpul cursei, spre a se evita 
greșelile tactice. Dar nu a făcut-o. 
Și e timp să înțeleagă că o atare 
comportare nu este compatibilă cu 
experiența și valoarea sa.

Gh. Șerban. Mezinul, echipei 
noastre a fost s ngurul care a 
dat deplină satisfacție. Combativ, 
atît cît l-au ținut puterile, mereu 
pe primul plan al plutonului 
d'n care făcea parte. Șerban 
a ocupat un loc final 34, promi
țător pentru un debutant.

Șt. Porececmii și £. Zanoni au 
avut comportări inegale. Primul 
a fost foarte slab la început dar 
a revenit puternic pe ultima par
te, iar celălalt s-ia. ,.văzuț“ numai 
în cîteva etape. Cu o formă mai 
constantă (și o pregătire mai bu
nă) amîndoi se puteau clasa mai 
bine.

\lcd-ae Mustim. Este singurul 
nostru c'ciist care a abandonat. 
In fața conștiinței lui de sportiv 
el va răspunde dacă în momentul 
abandonului (etapa a IX-a) era 
într-adevăr la capătul tuturor pu
terilor. In două din etape l-a aju
tat pe Dumitrescu, pierzind el în 
schimb minute, dar în celelalte a 
făcut o figură slabă.

IACINT MANOLIU

ciștilor din Blrlad. iar în meciut 
de categoria C, Locomotiva lași 
n-a reușit decît un rezultat de 
egalitate (0—0) în partida cu Lo
comotiva Pașcani.

l-am mai găsit încă pe juniorii 
Tînărului Dinamovist jucînd în 
companta celor de la Progresul un 
Indîrjit meci de baschet. Sare 
sfirșitul partidei unul dintre spec
tatori spunea: „Dacă în lașul 
nostru s-ar construi mai mu'te 
baze sportive (și? aceasta este po
sibil), am putea urmări la fiecare 
sfirșit de săptămînă mult mai 
multe competiții sportive intere
sante".

Și jocul a continuat pînă tîrziu, 
Inserarea căzuse din nou pesta 

bătrînul lași... H. NAUM j

plutoir.il


„CUPA RECOLTA” 
LA CICLISM

Iu ziu.e ue J?a mai, 1 și 2 iunie se 
va desfășura a Il-a ediție a „Cupei 
Recolta”, competiție care contribute 
La pregătirea cicliștilor noștri în ve
derea celei de a ITI-a ediții a 
„Cursei prieteniei romîno-bulgare: 
București-Sofia”.

La aceasta competiție vor lua par
te cei mai valoroși cicliști, în frunte 
cu componenții lotului republican 
și ea se va desfășura pe următorul 
traseu: etapa I vineri 31 mai Bucu- 
rești-Giurgiu-București; etapa a II-* 
sîmbătă 1 iunie București-Urziceni- 
București; etapa a IIT-a duminică 2 
Iunie București-Găești-București.

Luptătorii și halterofilii romi 
pleacă azi la Istanbul

In cursul dimineții de azi pleacă 
spre Istanbul un grup de luptă
tori romini care vor participa Ia 
campionatele mondiale de lupte 
libere (1—3 iunie) precum și re
prezentativa de haltere a Bucu- 
reștiului. La lupte libere vom fi 
reprezentați de următorii spor
tivi : A. Ruzsi (cat. 52 kgr.), I. 
Pintea (cat. 67 kgr), I. Mureșan 
(cat. 73 kgr.), Fr. Bolte (cat. 
87 kgr ). In vederea meciului de 
haltere cu reprezentativa orașului 
Istanbul, fac deplasarea: A. Coama. 
I. Birău, Ionescu Lisias. I. Ienciu. 
L. Baroga, E. Delcă și S. Cazan. 
Sportivii sînt însoțiți de V. Po- 
povici (antreno-) și I. Toezaer 
(arbitru) la lupte. St. Peysca 
(antrenor). Stefan Stefan și A- 

postol Gh. (arbitr<) la haltere.

CONFERWIA COMIS® 
CENTRALE DE VOLEI

Azi la ora *.N *e deschide la Cana 
Centrala a Armatei conferința aouaia 
■ colegului central at antrenorucr 
«le volei din tara, prin darea de 
seamă a colegiului. La ora N antre
norii Gh. Petrescu pentru bteeți «t 
N. Tărchilă pentru fele vor p i t«r n Ta 
analiza campionatelor repubdcane pe 
anul 1957,

Mime de la ora * va fi ținut rete- 
natul întitulat ..Periodizarea antre
namentelor In ;ocul de roB. i«- 
mtnd oa la ora J» să fle p-»Tentata 
decizia de reclaziflcare a artuc-Oo.-.

Joi, de la ora », tot la c C A va 
avea loc conferința coauaad tanti aă« 
de volei

S1B1U — Duminică s-au des
fășurat în localitate întrecerile 
din cadrul concursului atletic do
tat cu „Cupa ziarului Flacăra 
Sibiului**. Prin organizarea foarte 
bună, prin marele număr ai par- 
ticipanți'ior I peste 300) și prin cele 
cîteva rezultate de valoare obți
nute, concursul a cunoscut un 
frumos succes. Corespondentul nos
tru. C. Mustață, ne-a transmis 
că acesta a fost cel mai reușit 
concurs organizat in ultimii ani 
In localitate. Iată și dteva din 
rezultatele înregistrate- IM ol 
fem.: Krista Konert 13J2; 5M MS 
Karin Roth 1:27.7; lungime. 
Elke Klein (in virați de 14 ani) 
4,50 m.; înălțime: Cornel Porumb
I, 75 m.; suliță: Alex. Popescu 55,64.

Timpul a fost insă nefavorabil 
și pista moale. Pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de FL roșie cu 
126 p. In continuare, s-an clasat: 
Selecționata școlilor medii 109 p. 
Și Progresul 8! p.

TG. MURE$ — In cadrul con
cursurilor pentru .Cupa Balca
nică**, juniorii din localitate au 
realizat o serie de rezultate bune- 
BĂIEȚI: 100 m.. At'la Molnar
II, 5; 400 m.: Acațiu Pomfeld 54.3;
800 m.: Arpad Peterfi 2-06.0; 1.500 
■n.: Ion Vacant 4:53,0; 3MV 
Ioan Szolosi 10:45,8: IM m. fem.- 
Emese Kineses 13. 1. Pa-ticipind 
In afară de concurs. Stefan Do
ta y a realizat pe 200 m. 22.7 «ec. 

I > D. S'icoară
coresoonden:

CLUJ -« Cu rezultatul obți-

Locațiane de bilete
— Biletele pentru întîlnirea de 

A»tbai R.P.R. — U.R-S.S. avînd ta 
(deschidere rugbi București-Cardiff 
«e se desfășoară sîmbătă 1 iunie 
3957 pe stadionul 23 August, se pun 
In vînzare cu începere de miercuri 
39 mai a.c. orele 9 dimineața prin 
«ttsele speciale din întreprinderi și 
Sfaturile Populare raionale.

— Cota de bilete pentru public 
•e pune în vînzare din aceeași zi 
la Agențiile Pronosport Calee Vic
toriei nr. 9, Uinamo și la chioșcul 
<Jin str. Ion Vidu.

— BMetele cu reducere pentru stu- 
denți și eilevi se găsesc la casele 
Btadiotnului Republicii (Intrarea de 
la tribuna H — str. Izvor).

SÎNT VALABILE BILETELE 
6TAD. 23 AUGUST SERIA 6.
* _______________________________________ l

Teednd printre Josefina Ugron, Eia Iecu fi Maria Petrescu (Pro
gresul MJ.C.) Inge Gross (Fi. roșie Sibiu) trage la pocyta apărată 

de Irina \aghi

Campionatul republican de tenis
InMnirea de tenis din Capi

tală dintre D.oatno și Energia, 
deșt nu s-a terminat (meciui fe
minin Mariana Nicuieecu — Elena 
Stan, fiind întrerupt, va continua 
aotăzi de la ora 17 pe terenul Di
namo) a dat un câștigător puțin 
•contat: formația dinamovițtior. 
oare conduce cu 9—7. Victoria 
echipei Dinamo se datorește pu
terii de luptă pe care au arătat-} 
,-ucăso»reie și jucătorii dintre care 
ac ieșit ia evidență Juiieta Na- 
npaa. Bardoa și D. Viura Ja- 
Iteie S —nr a obținu', o victorie 
uwncka ia Irioa Pooove ia trei 
•eenri: >-6. 6—2. 6—4 J utere a 
S'am^a. a început mecaji des* a! 
de tare, «carried să atace dia 
prima lovitură orice minge, ra
ti ad «să numeroase puncte. Irina 
Per» va aeționîad mai calm, a 

reușit lovituri frumoase, doar- 
nindu-și adversara. In setul II, 

nut dmniotei. tioârul Aca’ n Szig- 
mund (5633 m. la aruncarea do- 
canuhii) se înscrie ce locul pa
tru pe lista celor mai buni per- 
lormeri ai țârii. Lista aceasta se 
prezintă astfel: 1. Nico'ăe Răș- 
cânescu 60.27 tu — 1957; 2. Con- 
stantin Sp-ridon 59J0 m — 1957; 
3. Constantin Dumitru 58.76 m. — 
1865; 4. Acațiu Sz-gmjnd 56.23 
m — 1957; 5. Vilii lacoveanu 
55.31 m. — 1955; 6. Danie) Gra- 
fenstein 54.86 m. — 1954; 7. Ion 
Toma 54.71 m — 1951; 8. Con
stantin Drăgulescn 53.78 m. — 
1956; 9. Victor Aibu 51,53 m. — 
1955: 10. Gheo'ghe Bir» 50,20 m. 
— 1939

BUCUREȘTI — Stadionul Re
publicii a găzduit duminică noi 
întreceri pentru .Cupa Balcanică*. 
Rezultatele înregistrate nu se ri
dică însă la valoarea așteptată, 
din cauza vîntukii puternic care 
a bătut necontenit. Iată cîteva 
dintre rezultatele obținute: BĂIEȚI. 
100 m.: M Stein 11,8 tin serii); 
400 m.: I. Sandu 54.1: 1.500 m. : 
M. Zotovici 4:26,4; 3.000 m. A 
Simedru 9:53.0; lungime- H. Stan- 
cu 6,53; înălțime: M Sucu 1,75; 
greutate (5 kg.): E Rabinovici 
12.09; suliță; C. Liciu 45,68; FETE: 
60 m..- Karin Artz 8,6; 100 m.: 
K. Artz 13,8; lungime: K. Artz 
4.88; înălțime: C-‘a Alexandrescu 
138; greutate (3 kg): Anca Gu- 
răn 12,12. Participind in afară 
de concurs, la aruncarea greu
tății, Aurel Raica a marcat re
zultatul de .16,01 m.

BUCUREȘTI — La sHrșitul a- 
cestei săptămîni se vor desfășura 
In Capitală întrecerile din cadrul 
e;apei a doua a Campionatului 
republican de atletism pe echipe. 
Concursul va avea ioc pe Sta
dionul Republicii.

Primele meciuri 
categoriei A de

Startul în campionatul catego
riei A de polo pe apă va fi luat 
astăzi conform programului com
petiției numai de echipele bucu- 
reștene C.C.A., Progresul, Dinamo 
și Știința. Patru zile mai tîrziu 
vor intra în competiție și echi
pele provinciale Progresul Tg. 
Mureș, Știința Cluj, FI. roșie Ti
mișoara și Energia Oradea. Cu
plajul de astăzi se va desfășura 
după următorul program : ȘTRAN
DUL DANTE GHERMAN: ora Ițj 

Juîieta Namian a ținut mai mult 
mingea ia joc și a atacat mai 
rar dar mai oportun. In ultimul set, 
Irina Pooova. m dispoziție de joc, 
a condus cu 4—1. insă de la acest 
scor a început să slăbească rit
mul, judnd ți nervos. în timp 
ce Julieta Namian și-a revenit 
treptat, terminited în câștigătoare, 
la general partidele an ieM dirz 
disputate, dar. de un nival dab. 
Menționăm sictoria in â seturi a 
ha Bardan asupra lui T. Bădin. 
O notă rea pentru Rakosi care a 
șt praait două avertismente pen 
teu atitudine nesportivă; mențio- 
aam totodată și manifestările exa
gerat de gălăgioase ale unor spec
tatori care au stinjenit buna des
fășurare a citorva partide.

In țară, la Arad, formația tex- 
tiliștilor din localitate a reușit 
surpriza etapei, invmgind puter-
nica echipă bucureșteană Progre
sul cu 10—6, meciul Piros, Lowin- 
ger — Georgescu, R. Kantian 
fiind întrerupt

La Cluj. Progresai a întrecut 
Flamura roșie Oradea cu 14—3, 
iar la Timișoara, Energia este 
condusă cu 7—5 de Flamura roșie 
Cluj plnă la întreruperea cauzată 
de ploaie

Deplasindu-se la Orașul Stalin, 
CCA. a învins cu 11—6 echipa 
Energia Metalul Steagul roșu. 
Menționăm însă succesul repurtat 
de tînărul Bosch (Energia) în 
fața rutinatului Cobzuc (C.C.A.), 
de care a dispus cu 6—4, 2—6, 
6—1, 6—1

Rezultate bune
Fără îndoială acest început de 

stagiune se dovedește de bun au
gur pentru înotătorii în stilul 
spate. Cele trei concursuri pro. 
gramate in intervalul 19-26 mai au 
adus natației noastre tot aiitea 
recorduri — spre satisfacția tu
turor — într-un sector în care 
rezultatele se mențin, încă, la un 
nivel nesatisfăcător.

Seria acestor performanțe a 
fost deschisă, cu o săptămînă in 
urmă, de înotătorul Robert Botz. 
Rezultatul reușit de înotătorul 
de la C. C. A. (1:09,8) pe lingă 
faptul, că marca noul record al 
țării pe 100 m. spate, mai însem
na, spuneam noi și de
pășirea unei limite neatinsă încă 
atunci, limita celor 70 de secunde. 
Și parcă voind să arate că au în- 
tîrziat mai mult decît era ne
cesar 1a... bariera acestor 70 de

in campionatul 
polo pe apă

C.C.A.-Progresul București; ora 18 : 
Dinamo București-Știința București. 
Iată formațiile probabile: C.C.Â.: 
Bendu, Patrichi. Iosim, Grînțescu, 
Marchițiu, Novac, Crișan: Pro
gresul: Marinescu, Vasiliu, Neacșu, 
Mihai Stefan, Cloșcă, Răducanu, 
Voicu; Dinamo: Samoi.lă, Oanță, 
Cociuban, Zahan, Rtfținschi, Bă
diță, AL Popescu; Știința: M. Ste- 
fănescu, Chiriac, Varlaam, Chirvă- 
suță, Kroner, -Vasiliu. V. Stefă- 
nescu.

Campionatul feminin de handbal
în pragul finalei: concluzii deloc îmbucurătoare

ETAPA de duminică a fost ul
tima pentru campionatul feminin 
de handbal categoria A. Așa cum 
era normal, ea trebuia să defini
tiveze primele două locuri în cla
samentele celor două serii, știut 
fiind că echipele clasate pe primul 
loc își vor disputa finala campio
natului, iar secundele, locurile 
III—IV. După cum arătam și în 
cronica noastră de ieri, acest lu
cru s-a și produs în seria a Il-a, 
unde clasamentul arată astfel:
1. Progresul NtIC
Z. Progr. Or. Stalin
3. FL roșie Sibiu
4. Știința Timișoara 
*. Energia Ploești
C. FL r. Sighișoara

10 7 2 1 39:12 16
10 8 0 2 51:30 16
10 7 1 2 43:24 ÎS
10 4 0 6 22:25 0
10 1 1 8 14:52 3
10 1 0 9 14:45 2

Deci, pentru finala ce se va des
fășura duminica viitoare în Capi
tală s-a calificat Progresul MIC. 
locul doi revenind Progresului 
Oralul Stalin.

Cu totul alta este situația în 
prima serie, unde nici ultima etapă 
n-a adus clarificările așteptate, 
deoarece prima și cea de-a treia 
clasată, adică Flamura roși». Stea
gul rațu și Știința ICF au de sus
ținut un joc restant ce se va dis
puta miercuri ia ora 17 pe sta
dionul CAM. Qt de multe de
pind de rezultatul acestui ultim 
joc, puteți aprecia privind clasa
mentul seriei: 
L FL T. Steogul no»u 9 • • 3 41:25 12
1. Energia Codiea !• 4 3 3 n
X- 94nnța ICF 9 4 3 2 49:39 11
4. Progr. Tg. Mare» 19 4 1 5 29:36 9
S- FL r. Media* te 3 ? 4 34:41 9
t. Energiii Reute te 2 2 S 29:31 9

AM FI DORIT ca în rîndii-

rile ce urmează să vă putem îm
părtăși cîteva concluzii favorabile 
după încheierea jocurilor din se
riile campionatului feminin. cu 
atît mai mult cu cît competiția a 
servit și drept criteriu de verifi
care in vederea viitoarelor jocuri

Astăzi ifMjepe finala 
la handbal

Cupei Orașelor 
feminin

Prima competiție de handbal or
ganizată pe plan central pentru 
echipele de juniori și junioare — 
Cupa Orașelor — se apropie de 
sfirșit. Mai precis echipele de ju
nioare calificate in turneul final 
își vor disputa jocurile decisive în- 
cepind de astăzi după-amiază iar 
cele de juniori au programate 
meciurile finale în zilele de 13,14, 
și 16 iunie la Rm. Vîlcea.

In ce privește întrecerea forma
țiilor feminine (unde jocurile se 
dispută pe teren redus. în 7 ju
cătoare ) mai exista un singur 
semn de întrebare, deoarece e- 
chipele orașelor Bistrița șl Tg. 
Mureș au terminat ambele me
ciuri Ia egalitate. Cea de a treia 
partidă, disputată duminică la 
Orașul Stalin s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei Orașului Bis
trița cu scorul de 6—3 (2—2)'. 
Așa îneît cele patru echipe finaliste

ale înotătorilor

D. CAMINSCHI (Progresul,)

secunde, tînărul Dumitru Camins- 
chi a adus, 55 de ore mai tîrziu, 
noi corectări recordului, parcur
gând distanța de 100 de metri în 
timpul de 1:09,6. Concurînd în 
aceeași probă cu Caminschi, R. 
Botz „smulsese" și el o zecime de 
secundă vechiului record.

Duminică dimineața a fost „a- 
saltat" recordul distanței de 200 
m. și dinamovistul Aurel Măndoiu 
a fost nevoit să cedeze, fără luptă, 
și ultimul său record. Același 
Dumitru Caminschi a devenit du* 
blu recordman, este foarte adevă
rat, nu mai înainte de a „averti
za" că este capabil de rezultate 
sub 2:40,4 pe 200 m. (cu puțin 

internaționale. Din păcate însă, 
desfășurarea campionatului nu ne 
oferă prilejul pentru astfel de a- 
precieri pozitive. Deși lupta care 
s-a dat pentru primele locuri din 
fiecare serie ne-ar putea crea ilu
zia că avem 5—6 echipe bune, de 
o valoare apropiată, lucrurile stau 
altfel, dacă ne vom referi la ni
velul jocurilor care au dat naș
tere acestei situații. Chiar ultimul 
joc al Flamurii roșii Steagul roșu, 
învinsă pe teren propriu de Pro
gresul Tg. Mureș, constituie o de- 
vadă și nu singura. Echipele frun
tașe de handbat-fete, printre care 
Progresul MIC, Progresul Orașul 
Stalin Flamura roșie Steagul 
roșu etc. au dat dovadă in tot 
timpul campionatului nu numai de 
o lipsă de constanță și o emotivi
tate de-a dreptul îngrijorătoare, 
dar mai ales de lipsuri serioase în 
pregătirea tehnică. Cu jucătoare 
pentru care pasele la adversar, 
pierderea mingii în urma unor 
combinații sterile și prelungite 
inutil, ratarea unor ocazii clare, 
inghesuire a jocului pe centru, 
utilizarea deschiderilor pe aripi, 
faulturile în apărare și alte ele
mente asemănătoare au devenii 
ceva obișnuit, nu putem spera în- 
tr-o reeditare a succeselor reali
zate anul trecut. Cauza acestei 
situații trebuie căutată în lipsa 
de interes a colectivelor sportive 
respective față de pregătirea echi
pelor de handbal, ca și în felul 
defectuos în care decurg antrena
mentele la nivelul colectivului. 
Așteptăm din partea colegiului 
central de antrenori cele mai ho- 
tărite măsuri pentru înlăturarea 
grabnică a deficiențelor din pre
gătirea jucătoarelor noastre frun
tașe a căror poziție pe plan mon
dial trebuie apărată.

V. ARNAUTU

sînt următoarele: București, Sighi
șoara, Orașul Stalin și Bistrița. 
Iată ‘acum programul după care 
se vor desfășura meciurile: azi, 
ora 16.30: Sighișoara-Orașul Stalin; 
ora 17,30: București-Bistrița; mîine, 
ora 12: Sighițoara-Bucurețti; ora 
11: Orașul Stalin-Bistrița și joi 
ora 16: București-Orașul Stalin; 
ora 17: Sighișoara-Bistrița.

Cea de a doua etapă a compe
tiției rezervată echipelor mascu
line, care și-au disputat meciu
rile pe teren mare, în * 1 jucă
tori, s-a încheiat cu următoarele 
rezultate: Timișoara-Sighișoara
19—9 (7—3); Sighișoara-Timișoa- 
ra 14—11 (7—5); Sibiu—Odorbei 
10-4 (3—1)'; Odorhei-Sibiu 9-8 
(4—4); București—Orașul Stalin 
12—9 (5—7); Orașul Stalin-Bucu- 
rești 5—6 (3—3); Constanța-Plo- 
ești 4—4 (4—3); Ploești-Constanța 
12—2 (8—1).

in stilul spate
timp în urmă în bazin de 33,33 m. 
a fost cronomeirat cu timpul de 
2:35,4). Timpul noului record 
(2:35,9) demonstrează îndeajuns 

calitățile acestui tînăr inotător 
dar și cît de ... „firavă" a fost per
formanța înotătorului dinamovist 
A. Măndoiu.

Timpurile intermediare:

35,7 — 35,7 
1:14,5 — 39.0 
1:55,3 — 40,6 
2:35.8 — 40.5

îl arată pe Caminschi „unilorm” 
pe lungimi de bazin (50 m.). In 
momentul, însă, în care va cîști- 
ga mai mult în viteză el va fi 
capabil de performanțe superioare 
și în această probă.

Din restul rezultatelor realizate 
duminică dimineața la ștrandul 
„Dante Gherman" se detașează 
performanța reușită de dinamovis
tul Adrian Oanță. Acesta a par
curs 200 m. bras in timpul de 
2:45,6, deci la 6 zecimi de secun

dă de timpul standard care per
mite omologarea recordului repu
blican la această probă. Principa
lul său adversar, ieri, Felix Heitz 
n-a realizat decît 2:48,9. Fără a 
căuta să depreciem victoria dina- 
movistului, trebuie să ținem sea
ma și de faptul că Felix Heitz 
avînd o perioadă de pregătire în 
bazin de 50 m. mai redusă decît 
Adrian Oanță el nu s-a aclimati
zat încă cu condițiile soecifice a- 
cestei distanțe.

G. N1COLAESCU



Cu participantele „Cupei Europei” in afara competiției, 
dar discutind tot despre ea

(Urmare din pag. 1)

La această opinie subscrie și an- 
trenoarea echipei R. Cehoslovace, 
Maria Seroka, reprezentanta noa
stră Sonia Iovan și conducătoa
rea lotului Uniunii Sovietice, Taisia 
Dimidenco, care, însă, insistă asu
pra valorii tehnice a concursului.

„Cupa Europei este o competiție 
deosebit de interesantă, iar între
cerea de duminică a fost mult mai 
tare decît un veritabil campionat 
mondial pe echipe. Faptul că gim
nastele se întreceau individual ți 
erau numai cîte două din fiecare 
țară, a determinat ca ele să uzeze 
pînă la epuizare de întreaga lor 
măiestrie sportivă. De aici a rezul
tat o dispută de cea mai autentică 
valoare. Elena Teodorescu și, mai 
cu seamă, Sonia Iovan au concu
rat în mare progres, remarcîndu-se 
o creștere în execuțiile elementelor 
acrobatice. Salt calitativ există și 
în cazul gimnastelor din Italia (mă 
refer la Miranda Cicognani) ți din 
Finlanda care curind se vor numă
ra printre fruntașele acestui 
aport".

Despre nivelul tehnic ne-a vorbit 
și Aneliese Hausman, arbitra e- 
echipei R. F. Germane. „De la a- 
cest măreț concurs gimnastele

ei

ne este 
numele 
tuturor

primei 
Aceasta 

ce

de
ac-

că Larissa Latinina 
veche cunoștință, 

figurină în fruntea
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Cu toate
o

ei _ _ 
listelor de campioane

sale corespunde intru 
calităților fizice, punind 
în valoare plăcuta ei 
de gimnastă. Dar Lari-

Latinina, la 22 
după numai 7 ani de

prima oară la Bucu- 
bine să aflăm citeva 
din activitatea

LATININA

7

ale marilor întreceri de gim
nastică după Jocurile sportive 
internaționale prietenești de la 
Varșovia din 1955 (data pri-
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Vă prezentăm campioana Europei 
LARISSA

In urma trierii și omologării celor 
1.305.747 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 21 (etapa din
28 mai 1957) au fost stabilite urmă
toarele premii

Premiul I: 14 variante cu 11 re
zultate exacte, revenindu-i fiecă
reia cîte 19.935 lei.

premiul II: 343,81 variante cu 10
rezultate exacte, revenindu-i fie
căreia cîte 974 lei

premiul III: 3624,50 variante eu » 
rezulttate exacte, revenindu-i fie
căreia cîte 130 lei.

Deoarece nu a existat nici un bu
letin cu 12 rezultate exacte, suma 
de 190.S74 lei din fondul total de 
premii se reportează pentru eon- 
cursul următor.

Un meci Internațional de hand
bal masculin, șapte întâlniri de fot
bal din cadrul categorle4 Secunde 
• „Cupei Primăverii’’ și 4 meciuri 
din antepenuitima etapă a campio
natului italian — iată cuprinsul con
cursului Pronosport nr. 22 (etapa din 
2 iunie). Ca în fiecare marți șl de 
data aceasta vom încerca să facem 
o scurtă prezentare a celor 12 în
tâlniri care — să o sperăm — se 
vor termina cu rezultatele tre
cute de dumneavoastră pe buletine.

In orășelul Pancevo — din apro
pierea frontierei rom îno-iugosliave 
se va disputa duminică cea de a 
doua întâlnire de handbal masculin 
dintre reprezentativele R.P.F. Iu
goslavia și R. P. Romine. întâlni
rea anterioară — care a avut loc 
la București anul trecut — s-a ter
minat la egalitate: 8-8. De data a- 
ceasta — deși joacă' în deplasare 
— să sperăm că formația noastră, 
cu o înaintare bine pusă la punct, 

germane se reîntorc în patrie cu 
foarte multe învățăminte obținute 
de la fruntașele competiției. In 
ultima vreme și noi am început 
să lucrăm insistent la aparate, în- 
cercînd să reducem distanța cali
tativă care ne separă de sporti
vele din alte țări. In privința 
exercițiilor la sol avem o seamă 
de obiecții, deoarece noi nu sin- 
tem de acord cu axarea acestor 
exerciții pe balet".

La rîndul său, Sonia Inovan- 
Iovan, încă sufocată de bucuria 
succesului, a afirmat: „Am simțit 
o foarte mare răspundere in timpul 
concursului. Eram numai două 
reprezentante ale țării organizatoa
re — care, firește, trebuia să se 
impună ți ca rezultate — iar la 
antrenamentele premergătoare „Cu
pei Europei" am rămas „îngrijo
rate" de excelenta pregitire a gim
nastelor sovietice. Totuși, am dat 
totul, ca să fim cit mai aproape 
de ele. Și credem că am reușit".

—... Este meritul vostru, pentru 
care vă felicităm cu toată căl
dura!

— „Imi permit să transmit • 
parte din aceste felicitări și an
trenorilor care ne-au pregătit cu 
nespusă conștiinciozitate".

mului ei mare succes), totuși, 
profitînd de prezența Larissei 
pentru 
pești, este 
amănunte 
sportivă.

Larissa 
ani, 
tivitate in gimnastică (calită
țile ei au fost remarcate cu o- 
eazia unei întreceri școlare în 
1949) este campioana oii’np.ca 
absolută, cu trei medalii de 
aur și una de argint, iar acum 
deține toate titlurile de campi
oană europeană.

Valoarea ei constă într-o e- 
xecuție ireproșabilă, în elegan
ță, expresivitate și ușurința cu 
care își interpretează exerci
țiile. Mai mult, compoziția fra
zelor 
totul 
astfel 
ținută 
ssa Latinina a ajuns o cele
britate 
prin

mondială nu numai 
calitățile ei fizice, natu- 
ci mai cu seamă — după 
singură afirmă — prin- 
mtrncă neobosită. Acesta 
marele merit al 

campioane europene, 
este deosebita învățătură 
trebuie reținută de căire toate 
tinerele gimnaste.

^j^onosport
va reuși să-și concretizeze superi© 
ritatea.

Meciul următor, primul din seria 
celor din cadrul categoriei B a Cu
pei Primăverii se pare că ne poate 
da ocazia anul solist. Este vorba 
de Progresul Focșani în mare 4or- 
mă (2-4 cu Știința la Iași) care va 
întîlni pe teren propriu echipa di- 
namoviștilor din Bacău care — cel 
puțin pînă acum — s-a com
portat la un nivel sub așteptări. 
Mai greu de Indicat un pronostic 
este la meciul dintre Recolta Făl
ticeni și Știința Iași. Gazdele sa 
comportă foarte slab ier Știirvța 
— ca orice echipă studențească de 
altfel — e gata orlcînd să furni
zeze surprize. In această situație 
noi vom prefera totuși Știința, un 
meci în care acordam toate șansele 
gazdelor este cel de la Hunedoara 
dintre Energia din localitate — li
derul primei serii — și Energia Re
șița — foarte bună acasă dar nu 
și-n deplasare. De altfel de acest 
meci depinde în *■ mare măsură și 
situația primului loc. Noi vă indi
căm 1. Un meci asemănător ea 
importanță — opunînd primele două 
clasate din seria IT-a este cel din
tre Energia Lupeni și Energia Oîm- 
pia Târzii. Spre deosebire de me
ciul precedent, noi vă sfătuim ca 
la acesta să treceți și „2” pe lîngă 
„1”. Aceleași două pronosticuri, vă 
indicăm și la întîlnirea Locomotiva 
Arad și Recolta Reghin. Spunem 
aceasta deoarece feroviarii arădani 
sînt într-o formă foarte slabă dar 
beneficiază de avantajul terenului, 
iar jucătorii din Reghin deși joacă 
în deplasare au un plus de tehnică

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL '• FOTBAL • FOTBAL

Din meciul cu Anglia tinerii noștri fotbaliști au avut de învățat

La poarta echipei .Angliei, patru jucători — patru atitudini diferite, 
oa și direcțiile de mișcare: la stingă Hașoti și Ene H, apoi Edzeards 

și la pămint Armfield. Și totul pentru o minge care 
pare că fuge de ei...

(Foto: L. TIBOR)
Plecind duminică de la stadio

nul „23 August", a-n auzit pe 
drum comentariile unor pasionați 
ai fotbalului, pătrunse de amără
ciunea pe care. în mod firesc, o 
provoacă o întrîngere și mai ales 
una în min. 88. Acest regret însă 
nu-i împiedica să recunoască su
perioritatea fotbaliștilor englezi 
ca omogenitate, tehnică individua
lă și calități fizice și nici faptul 
că, pentru început, cea mai tînără 
echipă națională a noastră a a- 
vut o comportare meritorie. Și, 
de fapt, această comportare in
teresa în primul rînd in această 
întilnire, și nu rezultatul. Acesta

ȘTIRI
■ Intre 28 mai și 5 iunie are 

Ioc la București o nouă se
siune pentru toți antrenorii de 
fotbal care nu au fost reexaminați.

■ Viitoarele etape ele Cupei 
R.P.R. au fost programate Ia 16 
iunie (etapa interregiuni) și 14 
iulie (cu participarea echipelor 
de categorie C).

■ Direcția de fotbal aduce la 
cunoștința tuturor secțiilor de fot
bal ale colectivelor sportive că 
de la 1 august a.c. carnetele vechi 
tip asociație își pierd vala
bilitatea. Jucătorii de fotbal care 
pînă la această dată nu-și vor pre
schimba carnetele, nu vor putea 
lua parte Ia jocurile oficiale — de 
campionat sau cupă. Arbitrii sint 
obligați să nu admită la meciuri 
jucători legitimați cu vechile car
nete.

ș*. rutină. Ia următoarele două In
ti Intri — ultimele din „Cupa Pri
măverii” — gazdele marchează un 
accentuat avantaj. Este vorba de 
Energia Baia Mare-Energia Mediaș 
și mai ales de Energia Moreni-E- 
nergia Cîmpina.

Cu meciul IX intrăm în... dome
niul campionatului italian. Cînd veți 
indica pronosticurile la aceste în- 
tîlniri nu vă ghidați numai după 
clasamente. Nu uitați că ultimele 
♦ret etape sînt hotărîtoare pentru 
evitarea retrogradării și în această 
situație deseori calculul hîrtiei 
poate fi răsturnat de elan. O în
tilnire care ne poate oferi ocazia 
unui nou solist este Torino-NapoM. 
Ultimele rezultate ale gazdelor ca 
și avantajul terenului indică o... ca
tegorică victorie a echipei <Hn 

. Torino. O întîlnire foarte dîrză 
este cea de la Roma dintre Lazio și 
Genoa. In mod normal victoria 
trebuie să revină gazdelor, în luptă 
pentru locul doi. Dar... să nu ui
tăm că în caz de înfrîngere Genoa 
devine candidată la retrogradare. 
Deși nu a scăpat chiar sută la sută 
de retrogradare, Padova nu are to
tuși prea multe emoții. Și totuși 
meciul pe care trebuie să-1 sus
țină pe teren propriu cu Juventus 
nu este deloc ușor... Mai mult chiar, 
victoriile înregistrate de Juventus 
în ultimele etape, pledează pentru 
oaspeți. Și însfîrșlt ultimul meci 
al programului: Atalanta-Intemazlo- 
nale.

Echipa oaspe — este superioară 
gazdelor. Dar Atalanta nu poate 
spere să rămînă în prima catego
rie decît în cazul unei victorii. Și 
dat fiind avantajul terenului pro
priu noi fi. acordăim șanse pentru 
obținerea celor două puncte care 
îi sînt a<ît de necesare. 

are_ importanță în raport cu în
vățămintele care pot fi trase eu 
referire la jocul și dezvoltarea e- 
chipei.

Și din acest punct de vedere, 
scorul de 1—0 cu care a pierdut 
duminică selecționata noastră de 
tineret este deosebit de semnifi
cativ și ■ instructiv. Comportarea 
echipei noastre a satisfăcut, în 
general; mai mult in apărare, mai 
puțin în atac. Jucătorii însă, 
au comis greșeli, mai mari — 
în concepție de ioc, — mai mici 
— în execuții. Controlul balonu
lui a lăsat de dorit; preluări de
fectuoase, pase fără adresă, dri
bling imperfect. Dintr-un drib
ling prelungit, greșit ca execuție 
și contraindicat ca tactică (a lăsat 
apărarea descoperită), Neamțu a 
pierdut balonul în min. 88, pro- 
vocînd declanșarea linul contra
atac englez oprit doar prin fault. 
Lipsa de prevedere și un „zid" 
greșit plasat au dus ta marcarea 

te
o

—,-------------------------
«0

LĂfWTAWJ C02MA

I *,s

9 te •o 6 • e o

w
•«

--' m-i ■ «li.

T

♦
0 O*

r
• 9

LA POARTA LW NOPWNSOk ’o l
•9

07

Legendă: cercurile albe reprezin tă șuturile în prima repriză, cele 
negre șuturile în repriza a doua. Cifrele indică jucătorii: 7 = Douglas
(A) și Hașoti (R); 8 = Stevens (A); 9 =■ Kevan (A) și Ene II (R); 10 53
Haynes (A) și Btikdssy (R); 11 = Pegg (A) și Costea (R); 6 = Edwards
(A) și 4 — Soare (R). In schițe nu am notat șuturile trase în adversari.

Clasamentele „Cupei Primăverii”
— Categoria C

SERIA I SERIA A V-*

1. Locomotiva Iași 
Progresul Rădăuți

7 5 1 1 U: 6 11 1. știința Craiova 7 4 3 « 14: B M
2. 7 4 1 2 19: 7 9 2. Energia Craiova 7 3 2 2 11:1» •
3. Locom. Pașcani 7 Ș 3 1 16: 7 9 3. Locom. Craiova 7 3 2 2 13:13 l
4. Știința I.M.F. Iași 7 3 2 2 9:11 8 4. Locom. Tr. Sev. 7 2 3 2 14:1» 7
5. FI. roșie Botoșani 7 2 1 4 11:13 5 5. Energia Tg. Jiu 7 1 3 3 11:19 >
6. Energia Bîrlad 7 2 1 4 9:12 5 6. Fl. r. R. Vîlcea 7 9 5 2 7:19 8
7. Progresul Dorohoi 6 0 1 5 5:24 1 7. Progresul Corabia « 1 2 3 4:1» •

SBRIA A 11-a SERIA A VT-a

1. C.S.A. Tecuci 1 6 1 « 22: s 13 1. Energia 108 7 4 12 19:12 «
2. Locomotiva Galați 7 4 1 2 20.10 9 2. Ener. Oțelul Roșu 7 4 1 2 11: 8 9
3. Energia Moinești 6 3 1 2 12:19 7 21 Progresul Brud 7 4 12 10:14 9
4. Locom. Tg. Ocna 7 3 0 4 8:21 6 4. Energia 3 Reșița 7 3 2 2 14: » 2
5. FI. roșie Buhuși 7 2 1 4 9:15 5 5. FI. r. 7 Nov. Arad 7 2 2 3 13:14 •
6. Dinamo Brăila 7 2 0 5 6:10 4 6. Ener. Constr. Arad 7 1 3 3 7: 9 *
7. Ener. St. r. Bacău 7 2 0 5 7:13 4 7. Energia 14 6 • 2 4 3:12 3

SERIA A III-a SERIA A VH-a

1. Energia Buc. 7 5 1 1 27: 9 11 1. Progresul Bistrița 7 5 1 1 25.19 M
2. Fl. r. F.C. Buc. 7 3 2 2 14:10 8 2. FI. roșie Cluj 7 4 2 1 14: 5 1»
3. Energia Galați 7 3 2 2 9: 8 8 3. Voința Tg. Mureș 7241 16:14 8
4. FI. roșie Giurgiu 7 3 2 2 7: 7 8 4. FI. r. Sf. Gh. 7 3 2 2 10: 9 8
5. Știința Galați 6 1 ? 2 1:17 5 5. Energia 7 7 1 3 3 8:12* 5
6. Energia Medgidia 7 12 4 8:12 4 6. Progresul Turda 7265 13:24 4
7. Energia Constanța 7 12 4 6:14 4 7. Recolta Toplița 6024 6:1? 1

SERIA A IV-a SERIA A VHI-a

1. Energia 131 7 7 0 0 14: 3 14 1. Progr. Sa tu Mare 6 4 2 0 IC: 3 1»
2. Energia Sinaia 7 4 0 3 14:10 8 2. FI. roșie Oradea 7 4 2 1 12: 6 ie
3. Energia 4 Cîmpina 7 4 0 3 11: 9 8 3. Recolta Sighet 7 3 3 1 14: 9 9
4. Energia T-viște 7 3 1 3 9:11 7 4. Energia Oradea 7313 16:12 7
5. Dipamo Pitești 6 3 0 3 7: 7 6 5. Recodta Salonta 7214 9:15 5
6. Energia 1 Victoria 7 2 1 4 10:13 5 6. Dinamo Baia Mare 7205 11:13 4
7. Energia Leordeni 7 0 0 7 5:17 0 7. Recolta Cărei 7115 10:24 2

Energia Sinaia — Energia 1 Victo- SPORTUL POPULAR
ria 3-2 (2-0). Meciul 
Bușteni.
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singurului gol al partidei, sufi
cient însă pentru victorie. Adău
găm o veche „meteahnă" a ju
cătorilor noștri, aceea de a ține 
prea mult balonul (Ene II), de 
a dribla și cînd trebuie și cînd 
nu trebuie (Costea), șt de a nu 
juca direct, „dintr-o bucată" — 
ceea ce împiedică echipa de a 
cîștiga teren acționînd rapid, 
simplu și în adîncime. Cînd a ac
ționat astfel, echipa a atacat foarte 
periculos și a avut ocazii de a 
marca (Biikossy și Ene II în re
priza a doua). Spre tsn astfel de 
joc trebuie orientați jucătorii, dar 
acest lucru nu se face suficient 
sau se face prea puțin in colec
tive, iar în lot nu este suficient timp 
pentru înlăturarea unor asemenea 
greșeli. Trebuie dezvoltat simțul 
de orientare al jucătorilor pe 
teren. în raport cu iocul, fotbaliștii 
noștri trebuie îndrumați spre 
mai multă ascultare a sfaturilor 
antrenorilor dinaintea meciului și 
de pe tușe. Numai așa se explică 
de ce halfii în general și Neamțu 
în special au jucat imprudent rpre 
siîrșitul jocului, aventurindu-se în 
acțiuni ofensive în dauna sigu
ranței propriei lor apărări. pe 
care au iasat-o descoperită. In
tr-un astfel de moment (plus drib
lingul lui Neamțu)) s-a produs 
contraatacul echipei engleze ter
minat cu gol.

Din acest joc, din comportarea 
adversarilor, tinerii ac-/ri jucători 
trebuie să învețe cit mai nurii. 
Să nu uite că ei alcătuiesc o 
echipă de perspectivă de dezvol
tarea căreia depinde viitoarea com
poziție a echipei naționale A. 
Posibilități șri valoare au. Nu ră- 
mîne decît să și le dezvolte, asi- 
gurînd cadrele viitoare, poate 
chiar pentru turneul olimpic sau 
campionatul mondial. Pentru Ut 
ceasta însă, este nevoie de muncă 
multă, perseverență și răbdare. Bi 
o pot dovedi în cufînd, la jocul 
cu Suedia de la 16 iunie, cînd 
așteptăm o comportare și mal 
bună.

P. GAȚW



„Cupa Deltei” a... poposit la Tulcea După concursul republican de călărie de la Timișoara

Nu exagerăm cîtuși 
afirmînd că ediția din 
6 „CUPEI DELTEI" 
zată în bune condiții de asociația 
sportivă FLAMURA ROȘIE — 
ș-a bucurat de popularitatea și 
succesul pe care le cunosc deo- 
bicei marile competiții sportive. 
Peste 100 de pescari și-au dis
putat întîietatea în cele două probe 
(caiac dublu, canoe 10+1) cu dîr
zenia care le este caracteristică, 
înfruntînd nu numai dificultățile 
traseului destul de lung (aproxima
tiv 110 km.) dar și... Razelniul, 
deloc prietenos în cea de a doua 
zi de concurs. Vremea destul de 
aspră, vîntul, au constituit noi 
obstacole. Dar, dacă privești chiar 
pentru o clipă figura unuia din
tre participanți îți dai seama că, 
pentru ei, astfel de obstacole par 
jucării — așa cum ne mărturisea 
tînărul caiacist din 1 ulcea, Ilie 
Cozlov.

...De la Tulcea, 18 caiace și șase 
canoe (Galați, Constanța, Sulina, 
Tulcea, Jurilofca și Sf. Gheorghe) 
„escortate" de șapte barcaze și 
vase de mare au pornit spre cea- 
talul Tulcei, apoi mai departe, spre 
Uzlina și Dranov, pînă la Juri
lofca. Dar despre acest drum tre-

de puțin 
acest an

— organi-

multe lucruri...
E ușor

buie spuse mai
Tulcea-Uzlina = 52 km.

să faci o astfel de socoteală stînd 
mai mult sau mai puțin comod pe 
un barcaz. Mai greu este săun barcaz. Mai greu este 
parcurgi o astfel de distanță (cu 
o medie orară de 15,600 1....
pentru caiac ,și de 17 
tru canoe). Se poate 
că în astfel de întreceri 
„sosiri palpitante", că 
mul și al doilea clasat 
care în treacăt fie spus și-au făcut 
pe deplin datoria — au vreme să... 
tragă chiar un pui de somn, lată, 
însă, citeva din rezultatele semie- 
tapei (la Uzlina s-a făcut un po
pas de citeva ore): CAIAC: 
Tulcea 3h. 20’15". 2. C ’ - 
20’43“ 3. Sulina
CANOE: 1. Jurilofca 3h.
2. Sulina 3h. 05’57“
06’19". Și astfel, la Uzlina, pes
carii din Jurilofca au luat c. adu
cerea dar cu numai 3 nrfnute a- 
vans în clasamentul general. A- 
vantajul a devenit mai mic după 
ce ultimii concurenți au sosit la 
Dranov. Despre lupta deosebit de 
strînsă .despre strădaniile celor 
din Jurilofca de a păstra defi
nitiv „CUPA DELTEI" și despre 
eforturile celorlalți participant de

km.
pen-km. 

presupune 
nu există 
între pri- 

arbitrii —

-------- : 1.
Galați 3h. 

3h. 22'57*.
22’57*.

3. Tulcea 3h.

Concursul de verificare 
al loturilor de tenis de masă

Primii zece jucători și primele 
opt jucătoare ale loturilor de tenis 
de masă au început ieri după- 
amiază turneul de verificare în 
sala Floreasca. După rezultatele 
obținute în prima zi, remarcăm 
faptul că maestrul sportului Gant- 
ner a rămas încă neînvins, deși 
în partida sa cu Mircea Popescu 
(care s-a prezentat bine pregătit) 
a fost fa un pas de înfrîngere 
fiind condus cu 1—0 la seturi și 
20—18. Din rest, subliniem com
portarea tînăruhii arădean Tiberiu 
Covaci al cănii joc complet, cu o 
apărare fermă și sigură, cu a- 
tacuri hotărîtoare de pe dreapta, 
a constituit o surpriză plăcută. EI 
a reușit cu aceste arme să depă- 

'ț șească net pe Cobîrzan și să pună 
în dificultate pe ceilalți adversari 
Rezultatele obținute in prima zi 
a turneului masculin sînt* urmă
toarele: Andronache — Gavrilescu 
2—0; Reiter — Harasztosi 2—0; 
Popescu — Reiter 2—0; Bottner 
<— Gavrilescu 2—0; Covaci — Co
bîrzan 2—0; Gantner — Androna
che 2—0; Harasztosi — Bujor 
2—0; Reiter — Andronache 2—.0; 
Gantner — Gavrilescu 2—0; Po
pescu — Covaci 2—0; Cobîțzan — 
Gavrilescu 2—0; Harasztosi — 
Bottner 2—0; Bujor — Andronache 
2—1; Gantner — Reiter 2—1; 
Harasztosi — Covaci 2—Of Po
pescu — Bujor 2—0; Cobîrzan — 
Bottner 2—1; Bujor — Cobîrzan 
2—1; Gantner — Popescu 2—1; 
Bottner — Covaci 2—1.

La fete, Ella Zeller și Marta 
Tompa sînt neînvinse, prima do- 
rainînd cu autoritate, iar a doua 
impunîndu-se prin siguranța a- 
părării și dîrzenie. Rezultatele: 
Gavrilescu — Barasch 2—1; Tompa 
*-> Magyari 2—0; Zeller — Folea

2—0; Pitică — Golopența 2—O, 
Tompa — Barasch 2—0; Magyari
— Gavrilescu 2—0; Zeller — Pi
tică 2—0; Zeller — Golopența 
2—0; Pitică — Folea 2—0; Tompa
— Gavrilescu 2—1; Barasch — 
Magyari 2—0; Folea — Golopența 
2—0. Concursul continuă astăzi 
după-amiază de la ora 16.

a obține victoria în această ediție 
vorbesc mult mai bine cifrele. Cla
samentul general la Dranov 
(după alți 48 de km.) arăta astfei: 
1. Jurilofca 20h.48’36. 2. Sulina 
20h. 49’27. 3. Tulcea 20h.49’30“. 
Cîteva zeci de sețunde diferență 
după 100 de km. nu reprezintă 
un avantaj prea sigur și acest 
adevăr a fost confirmat după ul
tima etapă — organizată pe un 
traseu de 10 km. pe iacul Razelm, 
aproape de Jurilofca. Pentru prima 
oară, pescarii din Jurilofca au 
trebuit să predea „CUPA DEL
TEI" celor din Tulcea care — 
prezentînd echipaje mai bine pre
gătite — au cucerit primul loc în 
clasamentul pe echipe cu 23h. 
36’21", urinați de cei din Jurilofca: 
23h.38.53, Sulina 23 h. 39’50“, 
Sf. Gheorghe și Galați. (Constan
ța a fost eliminată pentru retra
gerea din concurs a caiacelor). Au 
fost întocmite clasamente și Ia 
proba de caiac (I. Ilie Cozlov, 
H. Butelchin-Tulcea, 2. I. Nkhi- 
forov. F. Jigorov-Galați, 3. 1. De
mente, N. Husaienco-Sulina) pre
cum și la canoe (1. Tulcea 2. Ju
rilofca 3. Sulina).

*
N-a surprins pe niciunul dintre 

obișnuiții participanți ia „CUPA 
DELTEI* faptul că, duminică la 
prînz, mai bine de 2 000 de pes
cari din Jurilofca au umplut ma
lurile canalului aplaudind îndelung 
pe bravii sportivi Nu s-ar putea 
spune că localnicii n-au încercat 
și un sentiment de trista despăr
țire de__ .CUPA* pe care o păs- 
strau cu multă mindrie de doi 
ani. Dar. n-am citit în ochii lor 
numai tristețe ci multă, multă am
biție, voință și aprinsă dorință 
de a se reabilita !a viitoarea e- 
diție. Pentru pescarii din deltă, 
aceste întreceri sînt mai mult decît 
simple evenimente sportive Ele 
au intrat de acum în tradiția, în 
viața harnicilor pemaxi..

DAN G1RLEȘTEANU

EXEMPLE
Concursul republican de călă

rie desfășurat vineri, sîmbătă și 
dum'nică, la Timișoara, avea 
printre altele și scopul de a da 
posibilitatea Comisiei centrale 
respective să facă o ultimă selec
ționere a celor care ne vor re
prezenta în cursul lunii vi’toare 
în întrecerile internaționale de 
peste hotare. Cum a fost ajutată 
aceasta de către unii călăreți 
fruntași ne-a demonstrat-o felul 
în care s-au desfășurat ultimele 
întreceri de călărie și din care 
am reținut următoarele două as
pecte:

Concursul de la Timișoara 
confirtnat încă 
curenți care 
șt'incios, luptă 
goste față de 
cordă mai multă atenție sportului 
în sine decît manevrelor, de cu
lise, servesc de minune intere
sele călăriei noastre. Și, spre 
bucuria noastră, la Timișoara am 
putut admira astfel de călăreți. 
Numeroasele victorii ale concu- 
renților dinamoviști (din Capita
lă și de la PIoești) se explică, în 
primul rind, prin faptul că cele 
două echipe s-au prezentat la a- 
cest concurs ca un tot omogen 
cu o discipljnă impresionantă și 
cu dorința derma de a reprezenta 
de această dată cit mai frumos 
asociația din care fac parte. De 
asemenea, echipele C.S.A. Bucu
rești și echipa Călărași — ultima 
cu concurenți puțini dar inimoși, 
(așa cum este I. Dobrescu, re
velația concursului de la Timi
șoara), ne-au convins că aici lu
crurile merg pe calea cea bună 
și că în viitor ne putem aștepta 
din partea lor la rezultate din

a 
odată că acei con- 
se pregătesc con- 
cu ardoare și dra- 
colectiv și care a-

Aparatul Zapiac- Boșca, primul fabricat rominesc in domeniul scrimei
la PIoești. scri- 
pentru întrecerile

De curind, 
merii reuniți 
din cadrul campionatului republican 
pe echipe la spadă și la sabie au 
avut o mare și părută surpriză: 
recepția prințului fabrtcat romîoesc 
în domeniul-scrimei. Este vorba de 
aparatul pentru semnalizarea lovi
turilor, construit de tinerii tehnicieni 
din Satu Mare, GHEORGHE ZA- 
PLAC, absolvent al școlii speciale 
de telecomunicații și IOSIF BOȘCA 
electrician întreținător la întreprin
derea U.N.I.O, Aparatul Zaplac- 
Boșca este o inovație pe plan inter
național, fiind primul aparat capa
bil să semnalizeze și loviturile de 
spadă și cele de floretă (aparatele 
existente în momentul de față; 
Carmimarî-ltalia. Souzi-Franța. sau 
aparatul de fabricație ungurească, 
sînt construite separat pentru flo
retă și separat pentru spadă).

întreprinzătorii constructori Za
piac și Boșca nu au cunoscut în 
prealabil schema niciuiiuia dintre 
aparatele existente și nici nu au 
intrat în posesia unor date precise 
privind principiile de funcționare ale 
unui asemenea aparat. Totuși, cele 
citeva informații obținute de la

maestra sportului Elena Samșu- 
deanu ți de la alți trăgători fruntași, 
au fost suficiente pentru ca Zapiac 
ți Boțea să dea de firul conducă
tor al construcției. Citeva relee re
condiționate, citeva fire de legă
tură, socluri, lămpi de rezistență — 
toate achiziționate din comerțul in
tern — ți aparatul a început să

funcționeze normal. Iar recepția, e- 
fectuată la PIoești de un colectiv 
de experți in domeniul instalațiilor 
electrice și de tehnicieni in scrimă, 
a dat rezultate pozitive.

Astfel, tinerii Zapiac ți Boțea au 
deschis o etapă nouă in domeniul 
scrimei: producția internă a mate
rialelor de specialitate.

P. Zăinescu (Cimpina)

Tineri boxeri !

ȘI EXEMPLE
cele mai frumoase. Cit despre
munca și dîrzenia cu care au
luptat N. Niculescu și I. Molnar 
de la C.C.A., avem numai cu
vinte de laudă. Primul a
avut nu mai puțin de 19 ieșiri 
pe parcurs în trei zile de concurs 
și, ceea ce este mai important, cu 
cai lucrați de el. Și dacă uneori 
n-au avut satisfacția cuvenită, N. 
Niculescu și I. Molnar nu 
descurajat, ba dimpotrivă evolu
țiile următoare au fost și

sau

țiile următoare au fost și mai 
frumoase, iar lupta tot mai dîr- 
ză. Pînă la urmă aceștia au fost 
răsplătiți pe merit, ei situîndu-se 
tn fruntea clasamentului general 
individual.

Din păcate, insă, exemplul lor 
n-a fost urmat și de ceilalți com- 
ponenți ai echipei C.C.A. și în pri
mul rind de „așii" sportului nos
tru călare ca, Gh. Antohi, M. Ti- 
mu, D. Velicu a căror prezență în 
acest concurs a fost cit se poate 
de ștearsă. Acest lucru ne-a apă
rut și mai strident în cazul ce
lor mai interesante probe din ul
tima zi a concursului, proba de 
ștafetă și cea de categorie grea, 
la care ,echipele CCA au absen
tat din nou cu totul nejustificat, 
diminuînd astfel importanța con
cursului. Ne punem întrebatea: 
pînă cîrid întrecerile de călărie 
— 'puține și așa ia număr — vor 
mai fi la cheremul capriciilor că
lăreților de la CCA? Este timpul 
ca Inspecția și Comisia centrală 
de călărie sa și dovedească o- 
dată și ele autoritatea, luînd mă
surile cuvenite față 
permit să ignoreze 
me regulamentele 
de călărie. Și încă 
care continuă să se 
tori de drept" în lotul republican 
de călărie, pe baza rezultatelor 
obținute în trecut, ar trebui să-și 
dea în sfîrșit Șeama că, în pre
zent, sînt destui călăreți care 
pot să le îa locul .

OCTAVIAN GINGU

de cei care își 
de atîta vre- 

eompetițiilor 
un lucru: cei 
creadă „sena-

O. Silber man (București)

MAI MULT ACCENT PE TEHNICA
Sala Recolta a găzduit, după 

eum se știe, timp de 4 zile cea 
mai importantă competiție a boxe
rilor juniori: finalele campionatelor 
republicane. Aci, pe ringul puter
nic luminat și înconjurat de un 
public „încălzit" la maximum, 12 
din cei 60 boxeri prezenți la Bucu
rești au primit odată cu diplomele 
și insignele, răsplata supremului 
efort. Firește, sînt puțini acei a 
căror bucurie a fost deplină. Nici 
nu se putea altfel. Au învins cei 
mai buni dar și învinșii au ară- 
fca-t unele calități care, cu timpul, 
țoi fi puse în valoare.

Intr-adevăr, cele 4 zile de 
dispute aprige au demonstrat că, 
Ol general, atît în Capitală cît și 

boxul reușește să atragă 
mai mulți practicanți. Un e- 

xemplu concludent îl oferă regiu
nea Pitești. Duminică, nu mai pu- 
țita de 4 boxeri din această re-

giune au intrat în finale, iar din
tre aceștia, doi (Petre Mircescu 
și Nicolae Constantin) au cucerit 
titlul suprem! Este fără îndoială 
o performanță meritorie.

Se cuvine acum să ne oprim 
puțin asupra cîtorva aspecte legate 
de evoluția boxerilor juniori în fi
nalele de la București. Au dove
dit ei oare cunoștințe tehnice mul
țumitoare? Ce se poate spune 
despre pregătirea fizică? Acestea 
sînt două probleme care au ieșit 
mai mult în evidență.

In ceea ce privește capitolul 
„tehnică", opinia noastră este că, 
în general, ea nu a fost mulțumi
toare. Cu excepția boxerilor P. 
Zăinescu, Oscar Silberman și 
Ameth Nuri (care ne-au arătat 
calități incontestabile)', ceilalți ju. 
niori nu au arătat decît combati
vitate. Atît! Dar dîrzenia nedublată 
de cunoștințe tehnice nu este su
ficientă. ..Boxerii noștri — îmi 
spunea duminică seara antrenorul 
Fulea — au stat țepeni în ring,

acțiunile lor fiind statice. Ei nu 
au pus in primul rind accentul pe 
tehnici ci pe combativitate. Toți 
urmăreau să „dea tare". Dar acest 
lucru nu poate fi realizat att! 
timp cit ei nu glndesc. După pă
rerea mea, cred că antrenorii tre
buie să-i pună pe elevii lor să bo- 
xeze numai din mișcare".

Finalele boxerilor juniori au scos 
îa evidență o seamă de lacune în 
ceea ce privește pregătirea ior 
tehnică. Unii dintre ei (Petre Mir- 
cescu, Rusu Mihai, de pildă) s-au 
bazat aproape exclusiv pe durita
tea Ieșiturilor, au neglijat com
plet apărarea și au lovit dese
ori cu mănușa deschisă. Alții 
(Trandafir Cornel, ș.a.J au luptat 
timorați, s-au mișcat greoi în ring 
și au terminat partida epuizați. O 
parte din tinerii boxeri au do
vedit și o insuficientă pregătire 
fizică. „Greul" Mihai Gheorgh'oni, 
de pildă, a. terminat ultimul meci 
complet extenuat. Noi con-

nsiderâin că r.u a fost pregătit 
zic pentru un efort evident maie 
care i s-a cerut la București: 3 
meciuri în 4 zile! Și aci, consi
derăm că este cazul să punem or- 
gani.’.atorflor finalelor următoarea 
întrebare: nu cred oare că a or
ganiza gale de box, 4 zile la rind, 
este prea mult pentru acești bo
xeri tineri?

★

ultima parte a cam- 
box al juniorilor.

S-a încheiat 
pionatului de 
Titlurile cîștigate îi obligă pe cei 
12 campioni ai țării — și nu nu
mai pe ei — să privească eu multă 
seriozitate pregătirea lor viitoare. 
Iar aceasta poate fi stimulată or- 
ganîzî.ndu-se concursuri cit mai 
dese. De altfel aceasta este și pă
rerea antrenorului M Doculescu: 
„cit mai multe competiții oficiale 
(șl nu amicale) centru juniori. 
Astfel va fi dezvoltată în ei am
biția. dorința de af:'-nare“

R. CALARAȘANU

Din toate sporturile
< 

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI B DE RUGBI

In campionatul categoriei B: E- 
nergia M.T.D. — Dinamo 2 Buc. 6-3 
(3-0). Prin acest rezultat echipa Di
namo 2 a fost scoasă din lupta pen
tru primuj loc din seria a IlI-a. Da
torită mizei jocului echipele au cău 
tat să-și creeze un avantaj de punc
te, după care eu închis jocul. Scorul 
a fost stabilit de Cristea (încercare) 
ști Constant! nescu (iov. de pedeapsă) 
pentru învingători și Jugănaru (Iov. 
de pedeapsă) pentru învinși. Am re
marcat jocul frumos prestat de mij
locașul la grămadă Badea de la Di
namo 2. — Alte rezultate: Știința 
I.M.F. — Energia Lupeni 9-0 (3-0): 
Energia Mine — Progresul “ ‘ 
București 17-3 (6-3).

Valentin Hossii, coresp.
In campionatul categoriei B, în 

jocurile din provincie, Energia Tîr- 
tiăveni, confirmînd progresele înre
gistrate în ultimul timp, a întrecut 
pe fruntașa clasamentului seriei a 
Tl-a — Știința Cluj — cu 6-0 (3-0) !, 
înregistrînd astfel surpriza etapei. 
O altă surpriză, de mal mic! propor
ții însă, s-a înregistrat la Cluj, unde 
Voința din localitate a întrecut Ști
ința Arad cu 3-0 obținînd ast
fel prima sa victorie din sezon. Iată 
și celelalte rezultate ale etapei: 
Energia Bîrlad — Progresul Tecuci 
26-3 (5-3); FI. roșie orașul Stalin — 
Știința lași 3-3 (3-0); Locomotiva
Cluj — Energia Hunedoara 12-3 
(12-0); Energia Constanța — Progre
sul i,A.S. Sibiu 14-0 (0-0).

Știința Timișoara-Locomotiva Ti
mișoara 9-3 (6-0).

f 
UN CONCURS DE HALTERE REU
ȘIT, DAR NUMAI PE JUMĂTATE

La această întrecere au participat 
reprezentativele orașelor București, 
Reșița, Galați, Cluj, PIoești și Ora
dea, dar au absentat halterofilii din 
Arad, O. Stalin, Craiova și Timi
șoara, lipsă de care se fac vinovate 
comitetele orășenești C.F.S.

Echipa Bucureștlulai a cîștigat 
primul loc, ocupând prin reprezen
tanții el primele locuri la toate ca
tegoriile. Merită evidențiate cîteva 
rezultate care dovedesc progresul 
unor halterofili realizat în ultima 
vreme: V. Andronoviei (B) 286 kg 
la categoria semi ușoară; Fr. Goscb - 
ler (B) 3t2,5 kg. la categoria ușoară; 
Ster ian (B> 330 kg. la cat. mijlocie.

Tatăf de altfel rezultatele: cat. cea 
mai ușoară: Paneit (B) 232,5 kg; 2. 
Otah (Or.) 210 kg; Caraghin (Gal.) 
167,5 kg; eat. semi-ușoară: Androno
vici (B) 280 kg; 2. Șerban (Or.) 242,5 
kg; 3. Tănăsache (G) 2?5 kg; cat. 
ușoară: Goschler (B) 302,5 kg; 2. 
Mihelea (Or.) 260 kg; 3. Barabas 
(Cluj) 257,5 kg: semimijlocie: Pure 5- 
rea (B) 305 kg; Erds (Cluj) 287,5
kg; 3. Niculescu (G) 260 kg; mijlocie: • 
Sterian (B) 320 kg; 2. Gospodinov 
(G) 287.5 kg; 3. Palisoa (R) 270 kg: 
cat. semigrea: Lucian (B) 315 kg; 2. 
Hogea (Cluj) 285 kg; 3. Dumitrescu 
(PI.) 267,5 kg: cat. grea: Hnidei (B) 
3L5 kg; 2. Bocoș (Cluj) 280 kg; 3. 
Chiriță (G) 257,5 kg.

I.A.S



DORIM LITERATORI ADEVĂRATĂ
IN PAGINILE REVISTEI „FOTBAL”

Meciul U. R. S. S. — R. P. R. preludiul unei bogate 
activități internaționale a fotbaliștilor sovietici

(De la corespondentul nostru)
Inițiativa revistei de specialitate „FOTBAL" de a promova in 

paginile sale unele încercări literare este cum nu se poate mai lăuda
bilă. De la un timp încoace, in fiecare număr ăl revistei 
chiar două pagini sînt dedicate unor 
prin bunele lor intenții. Am citit — 
an — schitele SUFLET DE SPORTIV 
DREPTATE ANGHEL CIORNEI? și 
Ropot, precum și versurile ȘARPELE 
culescu. Meritul acestor lucrări, luate

\pe probleme într-adevăr actuale ale fotbalului și caută să ofere so-, 
i Iuții valabile în situații desprinse din realitate.
J Credem insă că nu mai este cazul să demonstrăm că operele lite
rare, indiferent de genul sau dimensiunile lor, nu-și merită numele 
\dectt atunci cină ideea — justă — capătă o prezentare artistică. Răs- 
’pund oare lucrările apărute in ultimele cinci numere ale revistei 
\FOTBAL acestei condiții esențiale?
i Pentru răspuns, să luăm ca prim exemplu schița SUFLPT DE 
'SPORTTV. Incercind să scoată in evidență nobilele calități morale. 
\ale unui tînăr fotbalist, autorul imaginează o i'ifimptare siropoasă, • 
• prea puțin concludentă, plină de inadvertențe. Acțiunea se petrecea-, 
; casă la „Nea Andrei", un antrenor, care povestește pățania unui fost . 
’ elev al său petrecută cu ani in urmă la o cabană în munți. Elevul — ' 
i Mircea — salvase din ghiarele lupilor o tînără, o adusese leșinată la 
' cabană și... stupoare, descoperise abia după aceea că era vorba des- i 
pre... fata pe care el o iubea de mult și cu care se certase din cauza' 
pasiunii pentru fotbal. El are prilejul să o salveze pentru a doua\ 
oară chiar în aceeași noapte, coborind pe schiuri să aducă penicilină. i 
Această faptă eroică (Mircea a schiat avînd piciorul luxat) l-a costat 1 
însă viitorul lui sportiv I In schimb cititorul stupefiat de afitea coi net- ] 
dențe află chiar de la... Mircea apărut brusc în casa antrenorului i 
(deși trecuse de miezul nopții) că el s-a căsătorit cu ființa salvată, | 
că are un copilaș și că... întreaga familie se adunase tot la „Nea j 
Andrei". Tot acest ghiveci, poartă numele de SUFLET DE SPOR- < 
TIV / In plus schița „excelează" prin stingăcii de stil și prozaisme.' 
de care nu sînt scutite de altfel nici celelalte lucrări citale. In ARE j 
DREPTATE ANGHEL CIORNEI ? autorul pornind de la ideea val a-< 
bilă a rolului educativ al unui spectacol de teatru, caută să ne con- J 
vingă de autenticitatea unor dialoguri oscilînd intre mahalagism și, 
prețiozitate în genul: „Gogoașe, nene Titi... eu cred că sezisările au 1 
avut un efect binefăcător**. ’ ]

In sfîrșit, dacă nu aveți idee de cuvinie’e pe care le poate adre- i 
sa un fotbalist coechipierului său vinovat de înfrîrigere, iată o ,/nos- ' 
tră" : „Nu găsesc cuvinte să-mi exprim oprobiul pentru jocul ce l-ai , 
practicat! Nu ai reușit să tragi nici o concluzie pozitivă din coti-1 

,tura lui Valentin Petrovan (n.b.: toate acestea sînt spuse intre patru\ 
'ochi, de un om înfuriat și... într-un moment „psihologic" urmărind 1 

provoace cititorului o intensă emoției). Ultima „schiță literară" a- j 
i părută în numărul din luna mai al revistei, intitulată GINDURI 1 
1 IN TREN bate un adevărat record al platitudinii, schematismului șJ 
'/vulgarității, deși, după cum o indică și titlul, schița s-ar fi dorit psiho- ‘ 
> logică, intimistă aproape.

Nici versurile intitulate ȘARPELE DIN TRIBUNA care urmă-' 
, resc să mobilizeze spectatorii impotr iva huliganilor și a scandalagiilor ', 
i pripășiți la meciuri de fotbal, nu sînt scutite de acest balast. Soco-, 
1 tim că versuri ca: „Priviți cum bucuros și înctntat /Parșivul șarpe < 
' vrea tîrîș să iasă /Ca și cum usturoi n-ar fi mîncat /Și gura nici pe 
atîta nu-i miroase" (n.n.: Foaie verde de trifoi, șarpe nuntind.... 
usturoi ?) nu numai că nu au contingențe cu poezia dar transformă 
satira cuprinsă în această tentativă de fabulă în... ridicol.

Ar fi păcat ca frumoasa inițiativă a revistei FOTBAL de a oferi1 
'paginile sale creației literare să eșueze din cauza unei scăzute exi- 
gențe a redacției. Folosind aceiași și aceiași colaboratori pentru pagi-, 
nile sale literare, redacția îi obligă să uzeze de clișee șablonarde, rea- • 
lizate simplist și formal, în loc să încerce să-i îndrume a-și folosi', 
temeinicele cunoștințe sportive în scopul realizării unor idei fuste , 
tnfr-o formă artistică. Soluții pentru ieșirea din acest impas există 
destule, începînd cu angrenarea unui grup mai numeros și mai califi- j 
cat de colaboratori pentru paginile literare și cu eventuala inițiere a • 
unui concurs literar deschis maselor de tineri fotbaliști. Și în acest eaz 
însă, redacția va trebui să manifeste o atare exigență incit în pagi- j 
nile revistei să apară numai lucrări literare care să-și merite nume-1 
le. Altfel, lucrări care se vor convingătoare dar nu reușesc să fie de-' 
cît ridicole pot compromite însăși ideea unei literaturi pe teme spor- 
iive. Ele nu fac decît să-i îndepărteze șl pe cititori și pe scriitori de 
acest domeniu al vieții, care oferă totuși atîtea aspecte demne de 
pana unui adevărat artist.

A. MARINESCU

Pînă în ultima rundă toți iubi
torii șahului din țara noastră mal 
nutreau speranța că vor putea săr
bători la 24 mai pe primul jucător 
romîn calificat în turneul inter
zonal din cadrul campionatului 
lumii. Ar fi fost fără îndoială o 
performanță unică în istoria șahu
lui romînesc. Nu s-a întîmplat așa, 
dar însuși faptul că Mititelu a 
Fost foarte aproape de a o reali
za, reprezintă un succes remarca
bil, demn de progresele și victo
riile obținute în ultima vreme de 
școala șahistă romînească. Nu vă 
mirați. Da ț Avem într-adevăr o 
școală autohtonă de șah, tînără 
ce-i drept, dar posesoare de fru
moase tradiții. „Produsele” eî, 
maeștri ca Bălanei, Ciocîltea, Dri- 
mer, Iuliu Szabo și mulți alții au 
reușit să se impună deja în arena 
internațională. Acum Mititelu îi 
adaugă un nou succes, poate cel 
mai concludent.

Locul VI, ocupat de reprezen
tantul nostru Ia Sofia ar putea 
să pară unora modest. Ar fi cu 
totul greșită o astfel de optică. 
Comportarea șahistului romîn nu 
trebuie privită prin prisma rezul
tatului sportiv sec., ci, mai cu 
seamă, prin aceea m jocului pres
tat de-a lungul a 13 runde. Din 
acest punct de vedere, cu excep
ția „punctului mort” din rundele 
a JX-a și a X-a. nu-i putem re
proșa nimic lui Mititelu. Intr-un 
turneu atît de scurt și disputat 
într-un ritm foarte rapid,'două In
fringed consecutive pot nu numai 
să scoată un concurent din lupta 
pentru primele locuri, ci chiar să-l

una sa:t 
meritorii 
in acest 
10, ARE 
de L.

astfel de încercări, 
in numerele apărute 
de Mi hait lonescu, T.
GINDURI TV TREN
DIN TRIBUNA de Emil Stăn- 
in bloc este că ele sini axate

La Sofia

Gheorghe Mititelu a fost la un pas de calificare...
arunce undeva în coada clasa
mentului. Mititelu are meritul că 
după eșecurile dureroase și neaș
teptate la Beni și Barcza (primul 
un șahist puternic dar foarte in
constant, cel de al doilea departe 
de valoarea sa cea mai bună) 
și-a regăsit totuși stăpînirea de 
sine și în finiș i-a avut în mînâ, 
cum se spune, pe Matanovici, 
Pfeiffer "și Sliwa (toți trei din 
grupul liderilor). A reușit să-l în
vingă doar pe maestrul german, 
„scăpîndu-i” pe ceilalți doi în po
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( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 « <2 15 (4 TOTAL

ț. Z7Z//° %l7z 7z 1 1 Vz ’/z 0 ț 1 1 1 1 9 Va
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La 1 iunie, cu meciul echipe
lor reprezentative ale U.R.S.S. 
și R. P. Romine, la Moscova se 
inaugurează sezonul fotbalis
tic internațional. E premiera unei 
activități foarte bogate, care pînă 
toamna tirziu va ține încordată 
atenția iubitorilor sportului cu 
balonul rotund.

Anul acesta, pe lingă obișnui
tele meciuri devenite de acum tra
diționale, • cu echipele Franței, 
Bulgariei, R. F. țj Germane, re
prezentativa U.R.S.S. va susține 
și jocurile din cadrul grupei pre
liminare a campionatului mondial. 
Iată deci patru intilniri „peste 
plan” (două cu Polonia și două 
cu Finlanda) care vor stabili echi
pa care se va deplasa anul viitor 
în Suedia la turneu] final al Cu
pei mondiale.

REMANIERI IN ECHIPA

Iubitorii de fotbal din Romînia 
cunosc la ora actuală formația 
probabilă pe care o va alinia re
prezentativa U.R.S.S. Și, desigur, 
îi miră unele absențe din 
echipă. Lipsesc fundașul Tis- 
cenko, mijlocașii Paramonov 
și Beța, atacanții Iliin, Si
monian și (închipu:ți-vă) Salni
kov. Explicația este simplă: an
trenorii vor să alcătuiască o echi
pă tînără, capabilă să imprime un 
ritm de joc viguros și foarte ra 
pid. Și consideră, probabil, că in 
acest ansamblu nu se va putea 
încadra jocul plin de dantelării 
al lui Simonian sau Salnikov. De 
asemenea, se ține seama de faptul 
că in meciurile de campionat ve
teranii nu au strălucit.

Să vă prezentăm deci pe înlo
cuitorii lor. Nici un dubiu asupra 
portarului: Lev lașin cotat drept 
cel mai mare specialist al acestui 
post, nu numai în U.R.S.S. ci și 
pe continent, va fi „păzitorul” bu
turilor echipei sovietice. In apă
rarea imediată între Kuznețov și 
Ogonikov, Krîjevski va fi stoper 
în locul lui Bașașkin (accidentat). 
Dinamovistuf, masiv și tehnic, 
prompt în intervenții, a arătat în 
actualul sezon o formă excelentă 
Șl, mai ales, constantă. Netto și 
Voinov asigură half ia. Numai cef 
din urmă are nevoie de prezen
tare *pentra «A probabil, el a fost 
iritat de iubitorii fotbalului. Voi
nov reintră în echipa reprezenta
tivă după o absență de cinci ani. 
Ultima dată el jucase sub culo
rile U.R.S.S. la Olimpiada de la 
Helsinki De atunci, tînărul fot
balist a marcat un simțitor salt 
calitativ, ajungind un jucător ma
tur și experimentat Stilp al apă
rării în echipa Dinamo Kiev el 
are unul din meritele de a-i fi. 
adus pe dinamoviști în frun
tea clasamentului campionatului 

ziții cîștigate și ratînd de puțin o 
calificare care-i surîdea generos. 

Turneul de la Sofia a demons
trat din plin calitățile Iui Mititelu, 
dar a relevat eu nu mai puțină 
claritate lipsurile sale. Direct 
spus, această competiție a demon
strat odată în plus că pentru un 
succes deplin nu stnt suficiente 
numai cunoștințele teoretice, ta
lentul, fantezia tactică ci, trebuie 
în măsură cel puțin egală, sta- 
pînire, constanță și precizie. Nu 
putem pretinde deocamdată lui

Extremul dreapta Boris Tatușin 
unul din cei mai buni jucători ai 

reprezentativei sovietice

U.R.S.S. Sînt mai ales de temut 
loviturile sale de la distanță, sur
prinzătoare, puternice, precise.

Și acum (ah!) atacul, compar
timentul etern criticat Formula 
actuală ni se pare cea mai feri
cită. Ca extrem dreapta figurează 
rapidul și tehnicul Boris Tatușin. 
Pe centru, Ivanov și Strelțov se 
cunosc și se completează admira
bil, jucind de multă vreme alături 
Ia Torpedo Moscova. Aripa stingă 
a atacului mai suscită discuții. Di- 
namoviștii Fedotov și Rișkin au 
contracandidați în persoana mili
tarilor Beleaev și Apuhtin. Pro
babil, totuși, că prima variantă va 
fi cea adoptată pe teren.

Am rugat pe antrenorul echipei 
G. Kacîalin să rfe spună citeva 
cuvinte despre pregătirea în vede
rea acestui meci.

EVGHENII NOVIKOV - 492,5 KG. LA TRIATLON
Au luat sfîrșit campionătefe'de 

haltere ale U.R.S.S. In toate ca
tegoriile s-a dat o luptă ex’.a- 
ordinară, cîștigătorii fiind cunos- 
cuți abia după încheierea u'timei 
mișcări. Performanțele valoroase 
au subliniat eforturile halterofili
lor: au fost stabilite numeroase 
recorduri ale U.R.S.S. (dintre 
care unele întrec recordurile mon
diale oficiale), s-a îmbogățit cu 
nume noi lista maeștrilor sportu
lui în această discinlină.

In primele trei categorii, 
S(.pgov — 327,5 kg.; Minaev — 
357,5 kg. (performanță superioară 
cu 5 kg. recordului mondial ofi

Mititelu să fie „o mașină șahistă” 
dar, nu sînt totuși admisibile pen
tru un jucător de talia sa „rate
uri” ca cele din partidele cu Ba- 
siuni, Sliwa, Matanovici. Iată ju
mătăți de punct care s-au arătat 
a fi de mare importanță. Lipsa 
de constanță," boala tinereții șa- 
histe, se vindecă ușor prin, stu
diu și participare la cît mai multe 
turnee.

Vorbind despre turneu nu pu
tem trece cu vederea victoria foar
te convingătoare, dar de altfel aș
teptată, a marelui maestru ceho
slovac Filip, care demonstrează 
încăodată marile sale calități de 
practician al turneelor. De aseme
nea iese în evidență comportarea 
iui Neikirch. Valoarea turneului se 
poate întrevedea din faptul că ju
cători de calibrul lui Matanovici 
sau Sliwa au trebuit să depună 
eforturi considerabile pentru a se 
clasa în frunte, că șahiști cu mul
tă experiență ca Barcza. Kara- 
klaicî sau Zitta n-au reușit să a- 
jungă printre premiați.

Și în sfîrșit, remarcăm hotărî- 
rea cu totul neobișnuită a organi
zatorilor care au stabilit ca la e- 
ga'itate de puncte calificarea să 
fie desemnată nu conform punc
tajului coeficienților ci printr-un 
meci turneu suplimentar. Deși pro
cedeul este neuzitat, nu ni se pare 
neechitabil. Vom urmări deci 
în continuare disputa Matanovici, 
Neikirch, Sliwa pentru cele două 
locuri de fericiți... calificați. Pă
cat numai că Mititelu lipsește din 
acest pluton. Dar la Sofia nu s a 
jucat ultimul turneu zonal...

VALERIU CHIOSE

„Pregătiri speciale nu vo«ț 
face, ne-a spus antrenorul unîg* 
nai. Un scurt cantonament de șap»; 
te zile înaintea meciului și... călii 
ațît. Jucătorii se află într-o con
diție fizică bună. Mai sînt dfe fi
nisat unele probleme de ordftl 
tehnic și tactic, amănunte care se 
vor pune la punct în cadrul a 
două meciuri de verificare. Sper 
să facem un joc frumos în com
pania valoroșilor fotbaliști ro-. 
mîni”. |

CITEVA CUVINTE DESPRE 
ECHIPA „B“

i y
In aceeași zi, formațiile se

cunde ale celor două țări se vor 
întîlni, după cum se știe, în ca
pitala Rominiei. Reprezentativa 
,.B” a U.R.S.S. va fi alcătuită 
pe scheletul Iui Dinamo Moscova, 
care dă un fundaș, doi halfi și 
trei atacanți. Trebuie să remar
căm în postul de stoper pe tînărul 
Nikolai Lineaev.care de mai mul
tă vreme, în formația echipei 
T.S.K.-MO, îl înlocuiește cu mult 
succes pe Bașașkin. Linia de a- 
tac este o „combinată” Dinamo- 
Lokomotiv. Șabrov, Mamedov și 
Sapovalov vor fi secondați de ti
nerii feroviari Bubukin și Zajțev. 
Există discuții asupra liniei de 
halfi. Dinamoviștii Țarev și 
Sokolov nu sînt în forma ior 
cea mai bună. Grișin și Kovaliov, 
care ar putea să-i înlocuiască, 
n-au destulă experiență. Dar, să 
lăsăm această... dilemă antrenori
lor.

In orice caz, sperăm că și for
mația noastră secundă va desfă
șura un joc frumos, care să mul
țumească din piin pe pretențioșii 
spectatori bucureșteni.

VIKTOR FROLOV

cia! al campionului olimpic Ber
ger); Habutdinov — 380 kg. Per
formanțele vorbesc de la fine și 
nu mai necesită comentarii.

O victorie convingătoare a ob
ținut Fedor Bogdanovski în limi
tele categoriei semimijlocii. El a 
realizat 420 kg. la triatlon. Mijlo
ciul Trofim Lomakin, după o ab
sență de doi ani, a reintrat vic
torios adjudeeîndu-și titlul cu -o 
performanță de valoare: 440 kg.

Categoria semigrea a fost sin
gura în care învingătorul a pu
tut fi pronosticat cu certitudine. 
Campionul olimpic și mondial 
maestrul emerit al sportului Ar
cada Vorobiov nu avea contra 
candidați la primul loc. Deși n-a 
fost în fv.Tna sa cea mai bună 
Vorobiov a devenit din nou cam
pion al U.R.SS. cu o performanță 
bună: 457,5 kg.

Cu mult interes a Tost aștep
tată evoluția „greilor". Campiona
tul urma să opună pe cei trei 
protagoniști Medvediev. Vlasov și 
Novikov, care în actualul sezon 
s-a'u întrecut în a bate recordu
rile. Din păcate Vlasov, reținut do 
examene la Academia militară, 
nu s-a putut prezenta la start. 
Aceasta n-a scăzut cu nimic in
tensitatea luptei. De la prima 
mișcare s-a văzut că Medvediev 
și Novikov sînt puși pe lucruri 
mari. Primul „împinge" 160 kg. 
fiind întrecut de Novikov cu 7,5 
kg. Stilul „smuls" este marea spe
cialitate a lui Medvediev. Reu
șind 145 kg. față 135 kg. ale 
lui Novikov, el a restabilit egali
tatea. Titlul de campion s-a decis 
astfel la „aruncat". In formă ex
traordinară Novikov obține 187,5 
kg. (record U.R.S.S. egalat) în- 
trecîndu-1 cu 5 kg. pe Medvediev. 
Campionul a acumulat un total ex
cepțional : 492,5 kg. (I)) nou re
cord absolut al U.R.S.S. Cu 487,5 
kg. Medvediev a egalat vechiul 
record sovietic care îi aparținea. 
Campionatele de la Lvov au scos 
în evidență forma bună a halte
rofililor sovietici și au arătat că 
în scurt timp atleții acestei ță;. 
vor putea asalta cu succes plafo
nul celor 500 kg. la triatlon.



Activitatea internațională 
a echipelor noastre de baschet
• Jucătoarele de baschet com

ponente ale lotului republican 
și-au început pregătirile în ve
derea meciului de la 2 iunie 
cu reprezentativa R.P.F. Iugo
slavia. Sub conducerea antre
norilor prof. Leon Teodorescu 
și proi. Lucian Vasilescu, ju
cătoarele Hilde Eordogh. Vio
rica Antonescu, Ștefania Di- 
nescu, Eva Ferencz. Teodora 
Simionescu- Predescu, Elena 
Tintorescu, Violeta Zăvădescu, 
Hanelore Kraus, Octavia Cu
curuz, Anca Pop, Ana Firimide 
și Zamjirița Belu se antrenea
ză zilnic pe terenul Progresul 
F.B. din Capitală. La Belgrad, 
meciul se va disputa în aer 
•liber, pe teren cu zgură, la 
panouri de cristal și va fi con
dus de un arbitru maghiar și 
un arbitru bulgar.

• Echipele bucureștene de 
băieți și fete Progresul M.I.C. 
susțin între 1—3 iunie jocuri 
cu selecționatele orașului Russe 
(R. P. Bulgaria).
..ȘI PREGĂTIRI PENTRU 

EUROPENE
• Pentru campionatele eu

ropene care se vor desfășura 
la Sofia între 20—30 iunie 
și-au confirmat participarea ur
mătoarele reprezentative mas
culine : R. P. Albania, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Is
rael, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă. Uniunea Sovietică, Tu- 
nis, Turcia, R. P. Ungară. 
Franța, Finlanda, R. Ceho
slovacă, Scoția, R.P.F. Iugo
slavia, Anglia, Austria. Italia. 
Siria, Belgia și Suedia.

• F.I.B.A. a desemnat ur
mătorii arbitri pentru a con
duce jocurile din cadrul cam
pionatelor europene de la So
fia : Jiri Posvar (R. Ceho
slovacă), 
(Franța),

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

Robert Blanchard 
Vladimir Kostin 

'(U.R.S.S.), Anton Skyloianis 
(Grecia), Uri Simri (Israel).
• F.I.B.A. a hotărît ca la 26 

iunie să se discute la Sofia 
proiectul propus de federația 
cehoslovacă de baschet cu pri
vire la organizarea Cupei Eu
ropei pentru echipele campioane 
naționale.

PRAGA 27 (Prin t.e.efoh de la 
trimisul nostru) ~ Luni după amia
ză, spectatorii praghezi au luat din 
nou drumal sălii de pe malul Vil t a- 
vei, unde se desfășoară întrecerea 
celor mai buni pugilisti amatori eu
ropeni. Reprezentantul nostru, Emil 
Ciștnaș, a deschis reuniunea in 
compania boxerului bulgar Dimitr 
Velinov. Acesta din urmă, avanta
jat de statură și alonjă.ia inițiati
va de la primul sunet de gong. 
„Pistoanele" sa'e de stingă îl gă
sesc cu regu'aritate pe Cișmaș. 
care ripostează cu frumoase croșe- 
uri de dreapta. Deși plasează nume
roase lovituri Cișmaș recepționea
ză și el cel puțin în proporție ega. 
lă. Pînă la capătul luptei, Velinov 
își adjudecă victoria la puncte.

Cel de al doilea boxer tomin 
care urcă luni după amiază trepte
le ringului de la Zimni Stadion a 
fost Mihai Trancă Capriciul sor
ților a făcut Ca reprezentantul nos
tru să fie opus campionului olim
pic Richard Mc Taggart (Anglia). 
Trancă nu s-a intimidat de faima 
adversarului șl după primul schimb 
de pumni, el a dezlănțuit un atac 
care l-a surprins pe Taggart. Dm 
păcate. Trancă nu insistă îndea
juns. In repriza a doua, foarte bine 
îndrumat din colț, Trancă își con
tinuă atacurile și, la un moment 
dat. cu o dreaptă deosebit de pu
ternică. îl nimerește pe Taggart 
în bărbie Campionul olimpic cade 
pe podea, dar dînd dovadă de o 
rezistență excepțională, se ridică la 
„8“ și continuă lupta Ultima re
priză urma să-i aducă lui Trancă 
o mare victorie. Dar. obosit de e- 
forturile depuse, el slăbește aiura 
permițîndu-i lui Taggart să termi
ne mai bine repriza Cu toate aces
tea. avantajul din primele două 
reprize era suficient pentru a-1 de
semna pe Trancă învingător. Spre 
surprinderea unanimă, junul i-a a- 
cordat decizia pugilistului britanic. 
Pentru a Mustra eroarea comisă, tre
buie să arăt că judecătorul Rols- 
dorph (Norvegia), I-a dat pe 
Trancă învins cu 60-56, ceea ce 
înseamnă că pentru el n-a contat 
nici măcar faptul că Taggart a 
fost numărbt! Trancă a fost ova
ționat de public și felicitat pini și 
de partenerul său.

Două surprize au „punctat* reu
niunea de luni după amiază: în 
cadrul categoriei semiușoarâ, Ka-

zitnier Pazdior (R.P.P.) l-a între
cut-la puncte pe Anatoli Laghetko 
(U.R.S.S.), iar francezul Andre 
Vailoratto a pierdut prin k.o. teh
nic în repriza a doua în fata lui 
Sloboda Vitek (R.P.F.I.). Alte re
zultate : CAT. PANA: Jan Kasper 
(Elveția) b. ah, rep. II. pe Yildi- 
rim Husein (Turcia) : SEM1-UȘOA- 
RA: Horst Henner (R.D.GJ b. p. 
pe Anatolie Anghelov (R.P.B.) ; 
Istvan Kisfalvy (R.P.U) b. p. pe

GH. NEGREA

William Glasa (R. Gen.) (de.iz.ie 
eronată). Harry Lenchio (R.D.G.) 
b.k.o. rep. I. pe lohan Primus 
(Austria) ; John K>dd (Scoția) b. 
k. o. tehnic rep. II. pe Henri Plaire 
(Belgia) ; Oile Maki (Finlanda) 
b. p. pe Ernesto Sabatti (Italia).

★
In cadrul reuniunii de aseară. 

Dănilă Done l-a întîlnit pe cunos 
cutul pugilist sovietic Vladimir 
Enghibarian. După o repriză 
egală, Enghibarian începe să-și 
impună superioritatea tehnică, reu
șind pînă la sfîrșitul întrecerii să 
obțină victoria la puncte.

Iată alte rezultate: Zigmund 
Milewski (R.P.P.) b p. pe Herr 

Schregardus (Olanda). Pietro Pucci 
(Italia) b. p. pe Bella Szakacs 
(R.P.U.); .............
(U.R.S.S.) b. p. pe Jan de Rooij 
(Olanda);
(R.P.P.) b. p. pe Mohamed Ould 
(Franța); Bernhard Schroder 
(R.D.G.) b. p. pe Petar Benedek 
(R.P.F.L); Hans Peter Mesling 
(R.F.G ) b. p. pe Kalman Dubows
ki (R.P.U.); Mario Sltri (Italia) 
b. p. pe Taisto Tuominen (Fin
landa).

Vladimir Sofronov

Kazimir Bociarski

MARIUS GODEANU

Echipa de șah a Științei București 
învingătoare in turneul 

internațional din Iugoslavia
BELGRAD 27 (prin telefon de 

la redacția ziarului „SPORT")
Timp de trei zile s-a desfășurat 

în localitatea balneară Vranska 
Banja (R.P.F Iugoslavia) turneul 
internațional de șah pe echipe or
ganizat de Federațiș iugoslavă, 
întrecerile au luat sfîrșit duminică, 
la ele participînd 120 de echipe, 
dintre care 16 invitate de peste 
hotare, reprezentînd 8 țări.

In prima grupă, la care au luat 
parte echipele cele mai puternice, 
victoria a revenit echipei Știința 
București, cu un total de 30 puncte 
din 40 posibile. Pe locul doi s-a 
clasat echipa clubului de șah din 
Vajevo (R.P.F. Iugoslavia). Ce
lelalte echipe străine au ocupat 
următoarele locuri în această 
grupă: 4. Lokomotiv Sofia 10. 
L.Z.S. Varșovia 12. Șah-Club Is
tanbul.

Cealaltă echipă romînă — 
ința Timișoara 
grupa secundă, 
locul trei. Prima 
II (Belgrad).

Echipa Știința 
alcătuită din: < 
Szabo și Botez.

Ști-
— a jucat în 
unde a ocupat 
s-a clasat Slavia

i București a fost 
Ghițescu, Drimer,

ALO!
• Jucătorii echipei naționale de 

fotbal și-au petrecut ziua de luni 
vizi tind orașul. Jucătorii care nu 
au fost folosiți duminică au fă
cut un ușor antrenament. Delega
ția romînă părăsește capitala Bel
giei marți la ora 12.30 cu destina
ția Praga. De aici își va continua 
călătoria la Moscova la ' 
unui avion T.U. 104.
• Jocul Belgia-Romlnia 

prezentat la televiziune, iar co
mentariile au subliniat superiori
tatea tehnică a romînilor și avan
tajul belgienilor din punct de ve
dere al vitezei și hoiărîrii în joc. 
In general, comentariile arată că 
Belgia a făcut duminică cel mai 
bun joc in ultimul an.

• Jocul a fost mult influențat 
de vîntul care a bătut in rafale. 
Terenul a fost tare și, în raport 
cu lungimea, prea tngust (circa 
64 de metri), ceea ce a determinat

bordul

a [ost

Noutăți despre
Federația finlandeză de atletică 

grea a comunicat că va prezenta 
la cea de a III-» ediție a Jocuri
lor sportive internaționale priete
nești o echipă alcătuită din șapte 
halterofili, care vor evolua la 
toate categorfile. Din formația fin
landeză nu va lipsi cunoscutul 
„greu" Măkkinen care recent, la 
campionatele Țărilor Scandinave, 
a reușit • valoroasă performanță de 
450 kgr. la triatlon. La „smuls" el 
a realizat 140 kgr„ nou record 
al țarii

Federația internațională de hal
tere a «scris turneul de la Mos
cova in calendarul său, considerind 
întrecerile din capitala Uniunii 
Sovietice drept o ultimă șl cea 
mai importantă verificare a hal
terofililor in vederea campiona
telor mondiale de la

★
Pregătiri intense în 

ticipării la jocuri au 
Egipt. In momentul

AICI BRUXELLES...
inghesuire a jocului, 
acțiunile extremelor.

Teheran

vederea 
început 

de tata

par- 
în
se

Jocurile sportive
desfășoară in întreaga fără în
treceri la care iau parte sportivi 
din școli, universități și diferite

1

ale tineretului

o oarecare 
stingherind 
care nu și-au putut face toc oen- 
tru tras la poartă.

• In cursul focului nu s-au pu
tut face schimbări de jucători pen
tru că se convenise ca portarul 
(tot timpul) șl un jucător 
cîmp (pînă în min. 44) să 
schimbați numai în caz de 
deni. Or* accidentări 
din fericire.

• Jucătorii noștri 
afectați de rezultatul 
încheiat partida și-și 
că o comportare mai 
tac ar fi schimbat soarta meciului. 
Speră să realizeze un joc mai bun 
la Moscova.

• Miercuri și foi Mul va face 
antrenamente la Moscova, dintre 
care unul sau ambele, pe stadionul 
pe care se va disputa sîmbăiă jo
cul cu U.R.S.S.,. pentru acomoda

re. Cu acest prilej va fi încercat 
din nou Nicușor pentru a se ve
dea dacă poate fi sau nu folosit 
sîmbătă. Prezența lui Nicușor în 
linia de atac poate mări randa
mentul acțiunilor ofensive

Motocicliști romini participă 
la concursul internațional 

de la Erfurt (R. D. Germană)
De la 29 mai la 2 iunie se va 

desfășura la Erfurt (R.D. Ger
mană) un mare concurs interna
țional de motociclism de regula
ritate și rezistență organizat de 
G.S.T. (Gesellschaft Sport und 
Technik). La această competiție 
au fost invitați motocicliști din 
următoarele țări: Albania, Bulga
ria, China, R.F. Germană, Iugo
slavia. Coreea, Mongolia, Polonia, 
Cehoslovacia, Ungaria, Austria. 
Suedia, R.P.R. și U.R.S.S.

In cele 4 zile de întreceri (com
petiția cuprinde și o zi de repaus) 
vor fi parcurși aproximativ 800 
km., pe un traseu extrem de difi
cil, cu numeroase urcușuri și co- 
borîșuri situat în mare parte in 
pădurea Thuringiei.

Lotul de motocicliști romini — 
care se află de săptămîna trecută 
la Erfurt — este alcătuit din ur
mătorii sportivi: Al. Lăzărescu
(CCA), Mihai Pop (Dinamo), L. 
Szabo (Dinamo), M. Cernescu 
(Dinamo), M. Dănescu + Al. 
Huhn (CCA), C. Radovici (Ener
gia).

alte cluburi. Delegația Egiptului 
la jocurile tineretului nu a fost 
încă definitivată. In orice caz 
sportivii acestei țări vor participa 
la întrecerile de baschet, polo, 
fotbal, volei, tenis de masă ș.a. 
Un grup de gimnaști și gimnaste 
egiptene pregătesc o frumoasă 
demonstrație de ansamblu.

X

Cunoscuții Înotători australieni 
J. Henriks, Dawn Frasser și Lo
raine Crapp au anunțat că vor 
să participe la probele de natație 
din cadrul jocurilor, rugind să fie 
înscriși în rindul concurenților. 
Ei au și început antrenamentele 
speciale în vederea acestei com
petiții la care, 
rat, doresc să 
cit mai bune

așa cum au decla- 
obțină performanta

★

nu au

do
fie 

acei- 
[ost.

sînt foarte 
cu care s-a 
dau seama 
bună in a-

• Proba de sabie din cadrul tur
neului internațional de scrimă 
desfășurat la Karlovy Very a fost 
câștigată de italianul Bergamini cu 
5 Victorii și 2 înfrîngeri. Pe locu
rile -următoare-s-au clasat: 2. Ravag- 
nan (Italia) 5-2; 3. Horvath (R.P.*?
Ungară) 5-2; 4. Demeter CR.P. Un
gară) 4-3; 5. Chmela .... .
slovacă) .4r3; 8. Gyuricza (R.P. 
gară) 3-4.

• KRAKOVTA. (prin telefon).—Se
lecționata de fotbal a surdomuților 
din R.P.R. a susținut în localitate 
o întîlnire cu reprezentativa surdo- 
muților din R.P. Polonă. La capitul 
unei dispute sportive spectaculoase, 
de 4>ună factură tehnică, victoria 
a revenit fotbaliștilor romîni 
cu scorul de 5-0 (3-0), prin
punctele înscrise de Kulcear (2% 
Zenea si Gălăteanu.

(R. Ceho- 
Un-

• Duminică după amiază a avut 
loc la Lyon finala campionatului 
francez de rugbi. Victoria i-a reve
nit echipei Lourdes, care a întrecut 
pe Racing Club de France cu ,16-13.

• Cu prilejul unul concurs de 
Înot desfășurat duminică seara la 
bazinul de pe insula Margareta din 
Budapesta cunoscutul înotător ma
ghiar GyOrgyi Tumpek a "stabilit 

un nou record mondial în proba de 
16S m. fluture cu performanța de 
1W4/1S.

’• ’ —j • ’ !
• Duminică la Belgrad s-a des

fășurat finala „Cupei RP.F. Iugo
slavia” la fotbal. . Echipa Partizan 
Belgrad a - cucerit cu acest prilej 
pentru a patra oară trofeul, învin- 
gînd pe Radnicki Belgrad cu sco
rul de 5-2.

• Tn runda a 10-a a turneului 
zonal de șah de la Dublin, marele 
maestru cehoslovac Ludek Pachman, 
fruntașul clasamentului, l-a învins 
pa șahistul polonez Pleter. Pachman 
continuă 
clasament, 

de Benkd 
puncte.

sâ conducă neînvins în 
cu •’/, puncte urmat 

(R.P. Ungară) cu 8’/?

Comitetul de 
rilor a anunțat că primele delegații 
sportive vor sosi la 25 iulie. Nu
meroși oaspeți vor fi aduși de 
vapoarele marinei comerciale so
vietice în porturile Odesa, Vladi
vostok, Leningrad, Murmansk. De 
aici ei vor fi transportați în capi
tala țării pe calea aerului și cu _ 
aproximativ 70 garnituri feroviar^A 
speciale. vțl

organizare al jocu-

ECHIPELE DINAMOV1STE DOMINA CAMPIONATUL DE FOTBAL AL U.R.S.S
Meciurile de la 1 iunie cu e- 

chipele R.P.R. au produs modifi
cări în desfășurarea campionatului 
de fotbal al Uniunii Sovietice. Ast
fel, partidele programate pentru 
ultimele zile ale lunii mai s-au 
disputat duminică. Fără îndoială 
că atenția publicului (ș’i a selec
ționerilor) s-a îndreptat spre în- 
tilnirile T.S.K.M.O.—Dinamo Mos
cova și Spartak Moscova-Torpedo, 
veritabile derbiuri în care, cu mici 
excepții, evoluau toți membrii lotu
rilor A și B ale U.R.S S. După 
cum ne transmite corespondentul 
nostru Viktor Frolov, antrenorii au 
rămas satisfăcuți de jocul apărări
lor; în schimb i-a nemulțumit 
modul cum s-au comportat liniile 
de atac care n-âu înscris decît 3 
goluri.

Deși dominați majoritatea tim
pului, dinamoviștii :-au întrecut 
pe militari prin golul marcat de 
Fedosov. O partidă 
făcut stoperul Iui 
Bașașkin.

Spartak 
meciul cu 
căzii de a 
ceasta golurile gata făcute dar 
părate de portarul Simacov 
formă excepțională) reiese clar că 
Spartak a dominat. Abia la sfîr
șitul primei reprize Simonian des
chide scorul, la capătul unei soec- 
taculoase acțiuni personale După 
pauză, aspectul jocului este ace
lași. Doar că de data aceasta, în 
plină dominare a campionilor ță
rii. Ivanov scapă, pătrunde în careu

și egalează. Cu cîteva minute 
înainte de sfirșitul jocului, Tatușin 
(Spartak) avind doar portarul în 
fată, trage alături. Meciul ia sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate.

La Kiev, liderii campionatului au 
terminat nedecis (0—0) cu Bure- 
vestmk Chișinău. Același scor s-a 
înregistrat în meciul 
Minsk—Aripile Sovietelor. Dinamo- 
Tbilisi a întrecut cu 3—1 pe Șah- 
tior. Pînă la încheierea turului cam
pionatului au mai rămas de dis-

Spartak

excelentă a
T.S.K.M.O.,

a ratatMoscova
Torpedo cel puțin 10 
înscrie. Adăugind la

în
o-
a-
a- 

(in

putat 5 meciuri. Iată cum se pre
zintă clasamentul;

CLASAMENTUL - .
Kiev
Moscova
Tbilisi

1. Dinamo
2. Dinamb
3. Dinamo ____ _ __ ________________
4. Spartak Moscova ’ ll 5 3 ? 14: s 19
5. Torpedo Moscova
6. f:s.k.M.O.
7. Lokomotiv Mtoscova ‘9 4 2 3 11:11 10

9

10 6 3 1 16: 6 ia 
1» S3 1 12: s ia
11 7 1 S 17:11 1*

10 5 2-3 H:io ia
10 5 14 17:14 11

6. Burev. Chișinău 11 1 6 4 7:10
9. Șahilor Stalino 10 3 2 5

10. Aripile Sovietelor TO 1 4 5
11. Zenit Leningrad
12. Spartak Minsk

10 13»
10 1 2 7

6:11
3:10
6:22
3:15

a

«

Atleții din R. D. G. își continuă pregătirile 
pentru sezonul internațional

—Klaus Frost: 80,09 m. la sirlită—
BERLIN 27 (prin telefon de la 

corespondentul nostru Gerhard 
Lerch). In mai multe localități 
din R. D. Germană și R. F. Ger
mană atleții din R. D, G. au parti
cipat la concursuri organizate în 
vederea desăvîrșirii pregătirilor 

din actualul sezon. Au fost în
registrate cîteva rezultate foarte 
bune. Astfel, la Heilbrom (R.F.G.) 
atletul Klaus Frost a aruncat 
sulița la 80.09 m_, Gunther Lein 
a sărit 1,98 m. la înălțime, iar 
la 100 m. Polak a alergat 10,7 în- 
trecînd pe vestgermanii " 
Kaufmann. (10,8). La 
Kaufmann și Pohl au 
timpul de 21,-2 și 21,4.

La Miinster (R.F.G.)

Pohl și 
200 m.
obținut

Kuht a

aruncat greutatea la 16,68 m., 
zultat care constituie un nou 
cord al R.D.G., iar 
ținut 10,3 (cu vînt 
100 m., întrecîndu-1 
Duket, care a fost 
cu 10,4.

Intr-un concurs
Leipzig, Doris Muller a aruncat 
discul la 49,04 m., (nou record al 
R.D.G. — femei), Lutge a aruncat 
greutatea la 14,74 m. iar Tews a 
realizat 14.45 m. La triplu sail 
Kleinert a obținut 14,90. In sfîrșit, 
la ciocan, Niebisch a reușit 57,66 

m„ rezultat care constituie de ase
menea un nou record al R.D.G.

La Rostok, atleta Donath a a- 
lergat 800 m. în 2:08.5.

re- 
re- 
ob- 
pe

Rieder a 
în spate) 

pe americanul 
cronometrat

desfășurat Ia


