
: 1. Fază din întîlnirea de fotbal
C.C.A.-Progresul București dispu

ți tată pe stadionul 23 August.

- 2. Unul din schifurile de 8+1 
.‘ care au participat la concursul

de canotaj organizat de clubul 
î sportiv Cetatea Bucur pe lacul 

Ilerăstrău.

- 3. O imagine din jocul Cetatea 
‘ Bucur-Știința Timișoara, disputat 
1 duminică dimineața in parcul
• „23 August", tn cadrul campiona- 
? tu/m republican feminin de hand-
■ bal Meciul s-a încheiat cu vic- 

toria echipei bucureștene la sco-
i rul de 7—2 (3-2).

’ 4. Un aspect din întîlnirea de
• hochei pe iarbă Știința București- 
. Dinamo Craiova. Samur (Știința

București) in luptă cu unul din 
apărătorii dinamoviști.

■

Tinerii din lumea întreagă se pregătesc pentru Festival
Tinerii din lumea întreagă întîm- 

pină și salută ce! de al Vll-lea Fes
tival Mondial de la Viena.

„Sînt gata să fac parte din cole
giul arbitrilor la fotbal. Pot ajuta la 
organizarea competițiilor și în alte 
discipline sportive" — scrie un tînăr 
arbitru din Viena.

„Ne bucurăm că Festivalul va a- 
vea loc în capitala noastră, că Viena 
va fi locul de întîlnire a tineretului 
lumii" — se scrie într-o altă scri
soare adresată comitetului de organi
zare.

Aceste scriso-i. obișnuite la prima 
vedere, sînt cu atît mai semnifica
tive cu cît ele au sosit după ce unele 
cercuri reacționare din Austria au în
cercat să împiedice organizarea și 
desfășurarea Festivalului. De aceea 
rîndurile de mai sus ca și multe al
tele sînt o dovadă a împotrivirii ma
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• Sportivii romîni participi 
la „Regata Legnowo"

Ieri la prim a părăsit Capitala, in- 
dreplîndu-se spre Bydgoscz (R. P<. 
Polonă), un grup de 16 sportivi —« 
băieți și fete — din lotul republican 
(tineret), care va participa la Re
gata Legnowo. La acest concurs, card 
se desfășoară simbătă și diminică, voP. 
participa cai aci ști și canoiști din R- 
Cehoslovacă, Suedia, R. F. Uermană^ 
R. P. Bulgaria etc.

rătorilor echipei locale. (M. Vlădoiantț 
și C. Pitaru, coresp.)

Tractorul Orașul Stalhi a cîștigat 
greu

După o repriză anostă, în car# 
GF.R. Timișoara a înscris un gol, în 
cea de-a doua Tractorul s-a pus pe 
picioare, a atacait mai mult, a egalat 
și și-a adjudecat victoria. S-au remar
cat: Vlad, Cioboată, Cicerone, Va* 
tani, respectiv Brînzei, Gali și Man-* 
ciu. De remarcat că Roșea (Tractorul) 
a trimis de 3 ori balonul în bară I

Joc slab la Mediaș

Gaz Metan Mediaș și A.M.E.F.Ai 
Arad au furnizat un joc de slabă ca
litate. E adevărat că la acest fapt a 
contribuit și starea terenului, care, 
fiind foarte alunecos în urma ploii, nu 
a permis controlul balonului. înaintașii 
echipei locale au jucat sub posibili
tățile lor. Deși au primit permanent 
mingi de la apărare, nu au reușit să 
înscrie decît o singură dată. (Dan 
Vintilă, coresp.)

Un meci viu disputat

Rezultatul întîlniri'i Corvinuf Hune» 
doara — C. S. Tg. Mureș a fost decis 
de buna orientare a echipei locale, 
care a jucat mai calm și mai orga* 
nizat. Meciul a fost viu disputat. Am* 
bele echipe au luptat dîrz pentru vie* 
torie. Cei mai buni de pe teren: Tă* 
taru, Oprea, Zapis de la Corvinufy 
Meszăros II, Gierling, Muscă de zia 
C.S. Tg. Mureș. (C. Morartt și' V* 
Alecu, coresp.

Rezultatul de la Oradea nedreptS* 
țeșta pe localnici

La Oradea, C. S. M. Baia Mare s-a 
menajat — probabil pentru întîlnirea 
din semifinala Cupei, — ceea ce a 
permis orădenilor să domine mult. 
Echipa locală a ratat foarte multe o- 
cazii de gol prin Maior și HarsanyL 
Unicul gol al partidei a fost înscris cu 
concursul portarului orădean, Bira, 
Rezultatul nedreptățește pe localnici, 
(I. Ghișa șl M. Roxin, coresp.)

} (Continuare in pag. 5-a)

Sportivi și activiști sportivi fruntași in munca 
de transformare socialistă a agriculturii

Un nou succes a fost înregistrat pe 
drumul transformării socialiste a agri
culturii: raionul Jibou a fost complet 
cooperativizat. Alături de activiștii de 
partid, de organele de stat și organi
zațiile de mase, care și-au adus a- 
portul la realizarea acestei însemnate 
victorii, s-au aflat și numeroși spor
tivi și activiști din acest dotneiiiu de 
activitate.

Consiliul raional U.C.F.S. se mîn- 
dreste cu faptul că din numărul total 
al membrilor U.C.F.S. (6108 ) 3719
sînt tineri din asociațiile sportive să
tești înscriși în întovărășirile agri
cole și în gospodăriile agricole co
lective. Din acest număr, peste 2000 
sînt fii ai colectiviștilor și întovără- 
șiților, iar restul sînt membri ai fa
miliilor celor înscriși în unitățile so
cialiste ale agriculturii. Printre ei se 
află numeroși sportivi de frunte ai 
raionului ca : Nicodim Birnea (Voința 
Letca) de trei ani consecutiv cam
pion raional la întrecerile de trîntă 
din cadrul Spartachiadei, Vasile Pe- 
truș (Recolta Hida) campion raional 
al Spartachiadei la tir, loan Colceriu 
(Zorile Voivodeni) cel mai bun jucă
tor de oină, component al echipei ra
ionale, loan Almaș (Zorile Voivodeni) 
campion la haltere al Spartachiadei 
de iarnă din acest an etc.

In acțiunea de transformare socia
listă a agriculturii în acest colț de 
țară au muncit numeroși activiști ai

BULETINUL CATEGORIEI B LA FOTBAL
• O etapă cu meciuri viu disputate • Luptă strînsă Intre fruntașii seriei tntîia • In seria a doua, oatru 

echipe se întrec pentru evitarea retrogradării
Judecind prin prisma rezultatelor, etapa de duminică a campionatului 

categoriei B la fotbal, pare a fi fost calmă. Surprize de proporții nu s-au 
înregistrat și echipele gazde — excepție doar C. S. Oradea — au cîștigat, 
sau au reușit să-și adjudece măcar un punct. In ciuda acestui fapt, din re
latările corespondenților noștri reiese că in majoritatea partidelor s-a dat o 
luptă înverșunată pentru victorie.

In clasamente nu s-au produs mo
dificări importante. De relevat doar că 
în seria 1 C.F.R. Arad și' Gaz Metan 
Mediaș s-au apropiat la un punct de 
lider, iar în seria a Il-a Tarom are 
un punct avans față de principalul 
său urmăritor, Metalul Titanii. De 
menționat încă lupta strînsă ce se dă 
în seria a doua între ultimele patru 
clasate (Victoria Suceava, Unirea Foc
șani, Prahova Ploești, Gloria Bistrița) 
pentru evitarea retrogradării. Tot în 
această serie, Dinamo Galați, învin- 
gînd la limită pe a treia pretendentă 
la titlu (Unirea lași), pare a îi scu
tită de emoții. Iată unele amănunte 
despre întîlnirile de duminică:

Joc frumos Ia Arad

După cum ne relatează corespon
dentul nostru, ȘL Weinberger, C.F.R.

selor tineretului față de acțiunile duș
manilor păcii și prieteniei.

Organizarea Festivalului deranjează 
unele persoane de peste ocean. După 
oum a devenit cunoscut, eu sprijinul 
direct ai unor autorități din S.U.A., 
8-a hotărît organizarea la Bogota, 
cam fn aceeași perioadă (30 iulie — 
3 august), a Jocurilor universitare 
panamericane. Programul întrecerilor 
este același -ca și la cel de al Vll-lea 
Festival. Dar, aceste Jocuri panameri
cane au fost perfectate mult timp 
după ce s-a anunțat programul, și, 
mai ales, datele de disputare ale 
Festivalului. Este evident că. ele ur
măresc ca scop să facă... concurență 
Festivalului, să abată atenția tineri
lor din America de Sud de Ia Festi
val.

Dar toate manevrele nu vor putea 
să oprească și să împiedice partici
parea tineretului Jumii la festivalul 

mișcării sportive din raion. Astfel tov. 
Ioan Szilagyi președintele consiliului 
regional U.C.F.S. a făcut parte aproape 
două luni din brigăzile care au mun
cit pe teren. El și-a îndeplinit cu 
mult simț de răspundere sarcinile în
credințate. De asemenea trebuie men
ționat aportul adus în această muncă 
de către tov. loan Costea tehnicianul 
consiliului raional U.C.F.S. Nu putem 
trece cu vederea nici activitatea dusă 
de cadrele voluntare ale mișcării spor
tive din acest raion. In acțiunea de 
cooperativizare a agriculturii au mun
cit cu multă dragoste tovarășii 
Anton Bogdan, Grigore Cîrțu și 
Gheorghe Oțel, membri ai comisiei 
raionale de fotbal. Din organele de 
conducere ale asociațiilor sportive s-au 
evidențiat tovarășii Francisc Secher, 
președintele asociației sportive „Some
șul" Jibou, Octavian Cheța, președin
tele asociației sportive „Dumbrava" 
Gîlgău și Andrei Adorian, președin
tele asociației sportive „Victoria" Ce- 
călaca. Iată doar cîțiva din sportivii 
și activiștii sportivi din raionul Jibou 
care au adus un aport însemnat la 
acțiunea de cooperativizare a acestui 
raion.

ALEXANDRU MOMETE-corespondent 
(Material primit în cadrul con
cursului „Pentru cea mai bună 
corespondență").

Arad și.C.S.M. Reșița au furnizat un 
joc foarte frumos, apreciat de specta
tori. Arădenii au dominat mai mult, 
dar forma bună a portarului Purcică 
a salvat echipa oaspe de mai multe 
goluri. S-au remarcat Mădărășan, Ba- 
lint, Ioanovici de la C.F.R., Husek, 
Chirilă și Varga de la C.S.M. Reșița. 
Rezultatul de egalitate este echitabil.

înaintașii slbleni au fost mat eficace

La Sibiu, C.S.A. a cîștigat cu două 
goluri diferență o partidă în care am
bele echipe au avut perioade egale de 
dominare. Gazdele, a căror înaintare 
a fost mai eficace, au jucat mai bine 
în repriza întîia, iar Minerul Lupeni 
în cea de-a doua. Jocul a fost dina
mic. S-a remarcat forma bună a apă

de la Viena. Un interes imens față 
de marea sărbătoare a tineretului este 
manifestat’' în Africa. Uniunea Na
țională a Studenților din Maroc și-a 
exprimat dorința de a fi reprezentată 
în întrecerile de volei, atletism, bas
chet, fotbal, șah. Și-au confirmat par
ticiparea voleibaliștii și baschetbaliștii 
din Tunis. La întrecerile sportive ale 
Festivalului vor participa sportivii in
dieni în frunte cu cicliștii care au 
fost prezenți la Festivalul de la Bucu
rești.

Studenții din Ecuador au anunțat 
că vor lua parte la întrecerile Festi
valului cu toate că se organizează 
Jocurile studențești panamericane.

Din toate colțurile Jumii sosesc pe 
adresa comitetului de pregătire mii 
și mii de scrisori prin care tinereț ii 
lumii își exprimă dorința de a fi pfe- 
zent la marea reuniune de la Viena 
pentru pace și prietenie, _
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BASCHET
• Dinamo București joacă td 

U.R.S.S
Joi dimineața părăsește Capitala, 

plecind spre Moscova, echipa de bas- 
chel a clubului sportiv Dinamo Bucuu 
'■ești. Baschetbaliștii romîni vor sus
ține două jocuri la Moscova (primul 
in ziua de 5 iunie) și trei la Tbilisi.

• Reprezentativa feminină a 
Gruzlei joacă azi ia Oradea 

Ieri la prînz a sosii tn Capitalâ repre- 
zentativa feminina a R.5.S. Gruzia care va 
efectua un turneu în Jara noastrâ jucînd 
a» la Oradea, joi la Tg. Mureș, vineri 
la Orașul Stalin, cu selecționatele local» 
ți duminicd în Capitalâ cu echipa Romîniei,

CAIAOCAAOE



tînărăO asociație sportivă Jcțvoltare :

r

Lhljudeșliul face chiar de la începui» Dar sportul, a mers el
r» , - t_____•„ ănocto mari franstfnrm'jfo bună impresie oricărui nou venit. 
jCurat, cu străzi drepte, parte din ele 
Sr >avate, cu case care mai de care mai 

irătoase, care lasă să se întrevadă 
ăsimțul gospodăresc al localnicilor, el 

cunoscut în anii luminoși ai regi- 
ypului nostru, prefaceri importante. Se 
jvede aceasta nu numai din aspectul 
ylăcut al Budeștiului de azi dar și 
«in comportarea, preocupările și as- 
Îfrățiile oamenilor de aci. Vestiți cîn- 

ăreți dc muzică populară — de aici 
ăs pornit apreciatul nostru cîntăref to
xici Budișteanu — budeștenii sînt as
tăzi și harnici constructori ai vieții 
jioi. Lăutele lor cîntă parcă mai cu foc 
,iviața nouă pe. care o construiește po- 
jporul nostru astăzi, Budeștenii au de- 
-venit tractoriști, combaineri, colecti- 
țviști de nădejde. Azi, Budeștiul este 
«a să spunem așa, o mică uzină agri
colă. Peste linia ferată, S.M.T.-ul; în 
•idreapta, gospodăria agricolă colectivă 
*,Miciurin“, cafe a reunit zeci de fa- 
4uilti de țărani muncitori.

1 oare în pas 
tu aceste mari transformări? Iată în
trebarea care mă frămînta în timp 
ce-1 căutam pe președintele asociației 
sportive din comună.

Un prim răspuns l-am aflat chiar 
în imediata apropiere a sfatului popu
lar. Aci, o firmă mare, proaspăt vop
sită, ne indică sediul asociației spor
tive „Unirea". înăuntru, doi munci
tori, Nicolae Bădoi și Ion Lopețică, 
de care mai tirziu aveam să aflu că 
fac parte din consiliul asociației spor
tive, zoreau cu montarea unei feres
tre, aducînd noului club ultimele re
tușuri.

— Va fi frumos clubul nostru! mi 
se adresă Nicolae Bădoi. împreună 
cu tov. Lopețică (care s-a recoman
dat după ce și-a șters îndelung mîi- 
nile pe salopetă) ne-am angajat să 
facem în timpul liber lucrările de zi
dărie și de tîmplărie și să dăm clubul 
gata cit mai ourînd. Și președintele 
ne zorește mereu!

Păi, n-am dreptate î — se auzi 
o voce dinspre ușă.

Succese în activitatea sportivă
de mase la Roșiori

Roșiorii de Vede, un orășel cu tiu- 
Unai 25.000 de locuitori, reușește to~ 
tuși să atragă atenția celor preocupați 
He problemele activității sportive din 
tegiune. Cu numai un an In urmă, 
^>ingpoiigiștii din. Roșiori participau l<ț 
Pcea mai importantă competiție a țării, 
{campionatul republican de tenis de 
Itnasă; tot din aceeași perioadă ‘o eclir- 
fju'i de baschet pornise să Se întreacă 

puternicele formații ale campiona
tului categoriei B; nu va mal Jrece 
•mult și fotbaliștii de la U.I .R. Roșiori 
rvor promova in campionatul catego
riei C.

Veți recunoaște și dumneavoastră, că 
jpa-ticiparea sportivilor din Roșiori la 
competițiile importante ale țării se 
Jace din ce în ce mai remarcată. Care 
‘Să fie explicația acestui fapt ? De 
tunde forțe pentru acest asalt viguros 
al tinerilor sportivi din Roșiori la 
.porțile... sportului de performanță'! 
'Răspunsul l-am aflat zilele trecute cu 
prilejul unei scurte vizite.

Sosiți încă de dimineață In orășel, 
fprima „escală" am făcut-o 
medic „Tudor Vladimirescu".
Liceului, in timpul unei ore de 'educa
ție fizică, am putut asista la desfășu
rarea unui program condus de șeful 
'catedrei, prof. R. Ionescu. Se juca 
parchet, volei, se făcea atletism. Da*

la școala 
In curtea

tele aflate apoi la sediul asociației 
sportive „Știința Școala Medie Roșiorii 
de Vede" au și ele semnificația lor 
Ială-le: 700 de elevi (băieți și jele) 
sint cu toții membri ai U.G.F.S., cu 
cotizația achitată la zi. Echipele dife
ritelor secții pe ramuri de sport se 
numără printre cele fruntașe din în
treaga regiune. Și încă un amănunt 
deosebit de semnificativ: în campio
natul raional, printre puternicii ad
versari ai echipei de volei se află o a 
doua formație care reprezintă culorile 
aceleiași asociații (Știința Școala Me
die), alcătuită', în exclusivitate, din 
membrii... corpului profesoral.

După-amiază, am luat contact și cu 
activitatea sportivă desfășurată de 
membrii celorlalte asociații sportive" 
din oraș. Fie că era vorba de munci
torii „Centrului mecanic agricol", de 
filatoarele de la fabrica „Țesătoria 
Teleorman", de sportivii feroviari, sau 
de salariatii rețelei sanitare din loca
litate, pe toți i-am întîlnit pe terenu
rile de votci și baschet sau pe stadio
nul de fotbal, disputindu-și inttietatia 
în tradiționale întreceri inițiate de co
mitetul U.G.F.S. orășenesc.

La plecare aveam și explicația avin- 
iului înregistrat de sportul de perfor
manță în Roșiori: marele interes pen
tru sportul de mase..;

•,..'A?a l-am cunoscut pe președintele 
asociației sportive „Unirea", tov. 
Grigore Alurgulescu. Deși părul îi 
este alb, trădîndu-i vîrsta înaintată, 
trăsăturile feții exprimă tinerețe, pu
tere de muncă, entuziasm.

L-am întrebat pe președinte despre 
activitatea asociației sportive pe care 
o conduce. înființată doar de cîteva 
luni, asociația a obținut totuși în a- 
cest timp multe succese care au si
tuat-o la loc de frunte în raionul Ol
tenița. Succesele realizate de sportivii 
din Budești se datoresc în bună mă
sură faptului că în asociația „Unirea" 
activează ?tît tinerii din sat, cu gos
podării individuale, cît și tinerii co
lectiviști și cei de la S.A1.T. Cele 8 
accții pe ramură de sport și îndeosebi 
secțiile de fotbal, tenis de masă, că
lărie, ciclism, volei, atrag mulți ti
neri, lucru constatat recent, cu pri
lejul etapei pc asociație a Spartachia
dei. Budcștcnii se mîndrcsc, pe bună 
dreptate, cu sportivi ca AI. Popescu, 
Al. Aîarincea. Gh. Radu. V. Pipai, V. 
Bădoi, V. Livczeanu și alții, care 
s-au evidențiat în cadrul numeroase
lor competiții la care au participat. 
Pe zi ce trece, asociația lor devine 
mai puternică și fără îndoială că nu
mărul de 260 membri constituie doar 
un început. încă de pc acum, ne spu
nea tov.
numărul

— Ce 
sta?

— Alarele număr de tineri care se 
întrec pe terenul de sport al comunei 
noastre. La aceștia, se adaugă, pe zi 
ce trece, tot mai mulți vîrstnici, chiar 
oameni trecuți de 50 ani ca Nicolae 
Bișir, Ion Bădoi, Ion Costea ș. a. 
care au înțeles să sprijine material, 
tînăra noastră asociație.

Alurgulescu, sînt condiții ca 
acestora să crească.
vă face să presupuneți acea-

mai tirziu inDuminica, omul stă 
pat. După o săptămînă de muncă 
rodnică, parcă și somnul e mai dulce 
și e păcat să nu profiți de el...

Nu e deci de mirare — după cum 
ne relatează corespondentul nostru 
Ion Ilasașiu — că in duminica aceea, 
pe la orele 8—8110, mulți cetățeni din 
Tirnăveni, vorba aceea, încă se mai 
întorceau pe partea cealaltă... Și 
poate că ar mai fi rămas cîtăva vre
me în pat (la urma urmei fiecare face 
ce vrea cu ziua lui de odihnă), dacă 
n-ar fi auzit, deodată, ciocănituri in 
geam.

— Ce este? Ce ne deranjați 
ora asta?

— Vă rugăm să ne iertați! 
punse cineva din stradă. Știam 
că sinteți amatori de fol bal și
sculat ca să nu pierdeți meciul din
tre Chimica noastră și I-A.S. Ora
șul Stalin.

— Și pentru ăsta faceți aiita gălă
gie și sculați lumea din somn? Păi 
pină la ora 4 și jumătate, cînd e 
meciul, te duci și pină la Mediaș și 
te întorci!

— Da’ de unde, că n-ai timp nici 
Să te îmbraci: meciul e acum la 111 
Au schimbat 
sia regională 
spus nimic!

...Scene ca
mai la toate casele și în primul rind 
la acelea ale jucătorilor din echipa 
locală de fotbal, care, la fel ca cei
lalți cetățeni, habar n-aveau că se 
schimbase peste noapte ora de înce
pere a meciului. Noroc că orașul nu 
e prea mare, că altfel bieții organiza
tori n-ar fi prididit cutrecrind șiră-

zile și bătltid pe la porțile oameni*  
lor, ca să-i aducă la ---- '

I.a drept vorbind, 
mica erau mulțumiți 
tlmplase mai rău. Dacă unu! dintre 
ei nu s-ar fi întîlnit pe străzile ora*  
șui ui cu arbitrul Gri gore Ștefănescu*  
care le-a arătat foaia de arbitraj cit 
ora de începere a 
ora 11, ar fi pierdut

mect.
cei de la Chi*  
că nu se în*

meciului pentru 
Intîlnirea. acasă*

la

ras-
însă

v-am

\>to 
XX

ora cei de la corni- 
de fotbal! Și nu ne-au

acestea s-au petrecut

Vești de Ia corespondenți 
despre Spartachiada de vară 

a tineretului
• Tinerii sportivi de la asociația E- 

lectroputere Craiova participă cu entu
ziasm la întrecerile, Spartachiadei de 
vară. Conducerea asociației sportive a 
popularizat prin toate mijloacele (afi
șe, panouri, stația de ractioficare etc.) 
marea competiție și rezultatul a fost 
că s-au înscris peste 300 tineri munci
tori la concursurile din cadrul Sparta
chiadei- Tinerii de la F.tectroputere vor 
lua parte la întreceri de fotbal (10 
echipe), volei (14 echipe), ciclism, a-

tletism etc. întrecerile se desfășoară 
pe terenurile amenajate in incinta fa
bricii.

R. Schultz
• Nu de mult, tinerii muncitori de 

la uzinele „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Baia Mare au luat parte la primele în
treceri din cadrul Sparftchiadei de 
vară a tineretului. Cir acest prilej, s-a 
disputat meciul de fotbal dintre echi
pele secțiilor Tapițerie și Construcții, 
cîștigat de tapițeri

Imagini din activitatea sportivă a orașului Alexandria
stadionul 
loc zilele

cu scorul de 2—1.
V. Barbu

Știința din Caracal 
trecute deschiderea

( C5 ’
v? * ■

V
’w

V..

i

>
1

prin...

' t IFoțo : Lucian Ancuî . de pescuit

Plouase toată noaptea. Dimineața 
era mohorîtă, iar din înălțimi conti
nua să cadă o burniță mărunta. Gră
beam spre sediul U.G.F.S. din Ale
xandria mîhniți de faptul că nu vom 
putea reda imaginea fidelă a activi
tății sportive duminicale din acest 
oraș.

Dar o dată ajunși, am constatat că 
vremea ploioasă nu i-a împiedicat to
tuși pe tinerii și vîrstnicii din Ale
xandria să se recreieze după o săp
tămînă de muncă. Și dacă n-au putut 
să joace volei sau fotbal, au luat cu 
asalt cluburile și sălile de sport. Clu
bul din incinta U.C.P.S. era populat 
de numeroși șahiști, jucători de tenis 
de masă și bineînțeles de nelipsiții 
spectatori.

Cînd a aflat scopul vizitei noastre, 
tov. Dumitru Popescu, tehnicianul 
U.C.F.S. local ne-a spus: „Ploaia 
ne-a dat peste cap aproape toate 
concursurile de astăzi. Totuși, vom 
ține campionatul de popice, cel de 
gimnastică și, probabil, dacă vremea 
se îndreaptă, o întrecere între trăgă
torii din oraș". După aceea scoase 
dintr-un sertar al biroului cîteva 
straifuri cu fotografii. „Priviți-le, con
tinuă el, sînt de la. o serie de com
petiții organizate în ultima vreme 
Dacă ar fi fost timpul frumos, astăzi 
am fi făcut alte fotografii la atletism, 
volei și fotbal", a încheiat cu o urmă 
de regret în glas, tov. D. Popescu, 

Dintre fotografiile pe care ni le-a 
arătat, am ales două < prima repre 
zintă un aspect de la întrecerile de 
motociclism, iar a doua o imagine 
luată înaintea începerii concursului

• Pe 
a avut 
festivă a întrecerilor Spartachiadei de 
vară a tineretului, la care au participat 
numeroși elevi ai școlii medii nr. I 
Sportivii s-au întrecut la următoarele 
probe atletice: săritura în lungime, să
ritura in înălțime, 80 m. (b), 60 m (f), 
aruncarea greutății, 800 m., 400 m. 
S-au remarcat, cu acest prilej, elevii 
Ion Pirvulcscu, Nicolae Chită, L. Ra
dulescu, Viorica Maudas, Lucia Ches- 
noiu. Constantin Geaba, C. Andreopu- 
los ș.a.

A. Roșea și I. Ioana

au
emoții, dar

Iranspi-neprezentare! 
rat puțin, au avut 
pină la urmă tot alergînd încolo șt 
încoace au reușit să găsească pe 
cițiva dintre titulari și cîteva rezerve*  
ca să poată să înceapă meciul.

Dar lucrurile nu s-au terminat aici; 
Venind la teren, au găsit gata pre-, 
gătite echipele de juniori Voința Tîr- 
năveni și C.S..4. Sibiu, care f’:nd 
programate de la început pentru • 
11, nu așteptau acum decit fluierat, 
arbitrului. Bineînțeles, nici pe ju*  
niori nu-i anunțase nimeni că me*  
ciul lor nu are loc la 11 dimineața*  
ci după masă, în locul celuilalt...

Piuă ta urmă s-a jucat meciul „cel 
mare", iar juniorii au făcut cale în*  
toarsă. Unii dintre ei s-au dus [toate 
să se' culce din nou, ca să-și împros*  
păteze forțele pină la 4 și jumătate; 
cînd trebuia să se joace meciul lor; 
Dar s-au culcat cu grijă și au dormit 
mai mult... iepurește. Nu cumva să sd 
schimbe iarăși, între timp, ora de 
începere a partidei. Te pui cu corni*  
sia de fotbal a regiunii Stalin?...

Așa 
ceva

JACK BERARII}
VASILE GODESCU

Activiști din cadrul c 
consiliilor asociații*  ‘
lor sportive l Orga
nizați cit mai multe 
competiții de mase 
pentru a asigura în 
acest fel o vie acti*  
vitate sportivă tine
retului muncitor din 
patria noastră/

>

>

început de clarificare
în categoria B la volei

Cu două etape înainte de sfîrșitul 
întrecerii, situația primelor locuri în 
campionatul echipelor, masculine, de 
volei din categoria B, este ceva mai 
clară ca pînă acum. Politehnica Orașul 
Stalin și Utilajul Petroșani s-au dis
tanțat în cele două serii (fiecare are 
un punct avans față de a doua clasa
tă), dar competiția nu poate fi soco
tită ca încheiată, pentru că 
lideri îi mai așteaptă încă 
grele.

Iată rezultatele înregistrate. în etapa 
de dunn’mcă:

SERIA I: Voința Suceava — Fe
roviarul Constanța 3—1, (10—15,
15—13, 15—7, 15—11), Politehnica

Orașul Stalin — Știința Galați 3—1 
(15—6, 15—17, 15—2, 17—15), Jiul 
Craiova — Voința Bacău 3—0 (15—8, 
15—12, 15—8), Marina Constanța — 
Aurul Negru Ploești 2—3 (10—15,
17—15, 15-7, 10—15, 14-16).

CLASAMENT

1. Politehnica Or. St. 12 8 < 30:26
2. Voința Bacău J2 7 5 25:21

3. Știința Galați
4. Aurul Negru Ploeștl
5. Feroviarul Constanța
6. Marina Constanța 

Jiul Craicva
Voința Suceava

1.
8.

12 7 5 26:25 19
7
G
6
4

12 3 9

12
12
12
12

5
6
6
8

26:26
2?:22
25:26
22.26
18:31

1» 
lit 
îs 
IS 
M»

St.

că r>e actualii
meciuri

SERIA A II-A: Utilajul Pelroșani-i 
Știința Timisoara 3—2 (15—13, 15—1 
13, 11—15, 13—15, " •
Oradea — I '

■ 15—8, 15—12, 4
Orașul Dr. Petru Groza — >_ ... 
Tg. Mureș 3—2 (8—15, 15—10’, 15—-5,J , 1 ft 1 O. \ f**  rt c> n ' CA f • Fci 1- 11
mișoara 
(15-12,

' 15—13).

13—15 15—6), Dinătn»
I. O. Arad 3—2 (4—15,

— 15, 15—8), Șoimii 
~ î — 'Dinainc»

15—12), Casa Ofițerilor Ți-
— C.S. Rm. Vîlcea 3—2 

11_15, 15-9,

CLASAMENT

Petroșani 
Timișoara 
Oradea

Ar-.d 12 6

10-15,

20
IV

1. Utilajul
2. Știința
3. Dinamo
4. I.C.
5. Șoimii Or. Dr.

Fetru Groza
6. C.S. Rm, Vîlcea
7. Dinamo Tg. Mureș
8. Casa Ofițerilor Timl®.

12
1*2
12
12

6
4
4
4



Aspecte de la întrecerile celor mai mici sportivi ai Capitalei
./ In ciuda norilor grei care acope- pînă acum la 10 

’reau cerul dimineața, Piața Republi- tot atîtea victorii.
fiii a cunoscut duminică un freamăt vers ari puternici și de aceea am în- 
fțleosebit: cei mai mici sportivi ai trebuința! o tactică specială: Fam 
'Capitalei veniseră să-și măsoare „for- lăsat pe ei să tragă la început, iar

< Pînă la sosire mai este un singur pas.. 
Concurent își va vedea încununate cu succes 
treaga cursă.

fele" în cadrul tradiționalelor con
cursuri de biciclete, triciclete și troti
nete. Pasiuni, rivalități, mici buscu
lade, lacrimi de bucurie și... necaz, 
Aplauze n-au lipsit nici de astă dată.
’ „Eu am o tactică specială"!

Cursele au început. Primii cîștigători 
în întrecerea celor 
Angela lonescu și 
amindoi de aceeași 

natale. Valentin 
,.entru a 5-a oară

X @ T A IO

mai „tineri" — 
Valentin Athias, 

vîrstă: 5 ani și 
a ieșit victorios 

în „cariera" sa 
sportivă, reprezeniind ca cinste tradi
ția ciclismului în... familie (tatăl său, 
Mircea Athias — electrician la uzi- 
hele „23 August" — a }ost și el ci
clist la C.C.A.). Pentru performanța 
'Sa va primi cadou o bicicletă mare. 

Cursa de 400 tn (6—8 ani) a reve- 
’nit — „la mare luptă" — lui Aure
lian Stănciulescu (Șc. medie mixtă 
nr. 1). Intr-o „poză" de autentic cam
pion el ne-a declarat: „Ara participat

■ Vești din școli
fi
.■Se apropie data întrecerilor finale 

..jele campionatelor școlare la handbal, 
baschet și atletism ; 17—21 iunie. Iată 
cîtleva relatări ale corespondenților 
'noștri despre întrecerile care au avut 
Joc pînă acum în diferite localități.
HANDBAL:
• La Baia Mare, în întrecerile fazei 
gionale au participat șase echipe de

băieți și patru de fete. Rezultatele în- 
tîlnirilor fiinale: la băieți Cărei—Satu 
Mare 17—11 (9—5),. La fete : Sighet— 
Satu Mare 4—1 (2—0). (V. Săsăranu 
și Carol Pop — corespondenți).

• La Constanța faza regională a 
fost ciștigată de șc. m. nr. 1 Constan
ța Ia băieți și de șc. pedagogică Con
stanța la fete. Meciurile au fost spec
taculoase. Echipele cîștigătoare s-au 
remarcat priiitr-un joc de bună cali
tate. (N. Buga — corespondent).
| • Recent s-a organizat la Tg. Mu- 
ireș faza de zonă a compionatului șco- 
lar la care au participat echipele șco- 
jlilor medii din regiunile Galați, Bacău, 
Iași și Regiunea Autonomă Maghiară, 
întrecerile s-au desfășurat la un bun 
nivel tehnic. S-a remarcat echipa șco- 
jlii medii „Dr. Petru Groza“ din Odor- 
hei, care a dat dovadă de o pregătire 
foarte bună. Faza de zonă a fost 
ciștigată la băieți de școala medie „Dr. 
petru Groiza" Odorhei și la fete de 
igc. m. -„Unirea" Tg. Mureș. (I. Păuș și 
Bela Lasz’.o—coresp).
ATLETISM :

• La Craiova în cadrul fazei oră
șenești a campionatelor școlare s-au 
Abținut cîteva rezultate promițătoare. 
LlS-au remarcat, la fete : Maria Mareș 
Wșc. m. nr. 3), Viorica Grama (șc. pe
dagogică), Margareta Cîrstea' (șc. 
,|ț>rof. C-F-R-). Heidemarie Waxman 
bj<șo. ni. nr. 3); la băieți : Valentin Po
pescu (șc. de comerț), Vasile Bacria 
j(șc. m. nr. 1), Remus Iana (șc. m. 
hr. 2), Traian Osiescu (șc. m. nr. 2) 
jetc. (C. Bobei-coresp)

• In cadrul fazei orășenești a com- 
pionatelor școlare organizate la Baia 
Atare, următorii elevi și eleve au ob
ținut rezultate bune: Petru Misovits 
(șc. tn. nr. 2), Carol Tete'i (șc. eleni, 
nr. 2), Bela Mistic (șc. elem, nr. I), 
Olga Neithazner (șc. elem, nr. 1), Eli- 
sabeta Kovacs (șc. eletn. nr. 4), etc. 
XL Lupii corespondent), 

curse și am obținut 
Astăzi am avut ad-

Peste cîteva clipe, micul 
eforturile depuse în în- 

(Foto T. Roibu)
cînd au obosit, am sprintat tare șî... 
am cîștigat 1“ Ce părere aveți de a- 
ceastă declarație ? Seamănă cu aceea 
a unui... consacrat 1

Primul campionat al școlilor tehnice 
din Capitală

Din inițiativa colectivului de pro
fesori de educație fizică al complexu
lui școlar „Iosif Rangheț" din Capi
tală s-a organizat săptămîna tre
cută primul campionat al școlilor teh
nice. In programul competiției au figu
rat întreceri de atletism (băieți și fete), 
volei și baschet (băieți).

La cele trei discipline sportive au 
participat peste 450 de tineri, reprezen- 
tînd 16 școli din Capitală.

La atletism, în clasamentul gene
ral, victoria a fost obținută de șc. 
tehnică „Iosif Rangheț" cu 86 p. 2. 
Șc. tehnică financiară 26 p. 3. Șc. 
tehnică de comerț 18 p. Iată acum 
și cîteva rezultate la diferite probe: 
băieți: 100 m: Liviu Rossi (Șc. teh-

Cu 400 școlari la Poiana Stalin

Momente dintr^o excursie de neuitat
din Capitală au avut prilejul de a lua parte 
ei prin amploare, prin bogăția programului o- 

ferit, prin condițiile excelente asigurate de organizatori.
Să alegi pe cei mai buni dintre 

cei mai buni școlari, cînd atîția și 
atîția asaltează titlurile de premianți, 
să îi „îmbarci" în 11 elegante au
tocare ale O.N.T.-Carpați, să-i ca
zezi apoi la cel mai mare hotel tu
ristic din țara noastră construit de 
curînd la Poiana Stalin, reprezintă 
fără îndoială un adevărat record în 
această materie. Recordul a fost to
tuși stabilit datorită colaborării rod
nice dintre Comitetul orășenesc U.T.M. 
șî Secțiunea de învățămînt și cul
tură a Sfatului Popular al Capita
lei, ca și aportului substanțial al 
școlii sportive de elevi și al clubu
lui sportiv școlar din Capitală.

Originala caravană străbate 
Valea Prahovei

. Sîmbătă la prînz. în scuarul din 
spatele hotelului „Athenee Palace", 11 
autocare Skoda și Chausson își aș
teptau călătorii: excursioniști foarte 
tineri, — unii de o șchioapă, e- 
levi ai școlilor medii și profesionale 
din Capitală. Erau cu toții la fel de 
emoționați de „eveniment"^ plecarea 
către Poiana Stalin unde *-  a doua 
zi — aveau să-și întîlnească colegii 
din orașul de la poalele Tîmpei, 
să-și măsoare forțele cu el în dife
rite întreceri. Locul „startului" de
venise dintr-o dată extrem de 'ani
mat. Eram instalați în autocarul cu 
nr. 5 și priveam imaginea sutelor 
de mîini fluturînd la ferestrele ma
șinilor cravatele roșii de pionieri. 
Lîngă noi, elevul din 
B de la „Cantemir", 
după ce terminase 
familiar devenea din 
îngrijorat.

■— Ce s-a îmtîmplat Florine?...
Nu-1 văd, pe Podea, foleguj

400 de elevi din școlile 
la o excursie unică în felul

clasa a VIH-ă 
Florin lonescu, 

cu „protocolul" 
ce în ce mai

De cinci ori „campioană"
Cursele de trotinete și triciclete n-au 

fost mai puțin interesante decit cele 
ale cicliștilor. Performera zilei poale 
fi considerată Viorica Popa (Șc. elem. 
nr 124), care și in acest an a termi
nat victorioasă in tradiționalul concurs 
anual de trotinete. Un ctștigător cu 
multe emoții a fost Adrian Tănăsescu, 
care în ciuda unei „defecțiuni meca
nice" (i-a sărit lanțul de la tricicletă) 
a ajuns primul la sosire /

Interviuri reușite și... nereușite
Conform unei obișnuințe gazetărești, 

am stat de vorbă pe rîrid cu fiecare 
ciștigător. La început a fost mai greu. 
Cei mai „mici" abia puteau Să-și în- 
gine numele și de cele mai multe ori 
apelau la ajutorul părinților. Mai mult 
„succes" am avut, firește, la cei mart. 
Viorel Velea, câștigătorul cursei de 
trotinete ,.7—8 ani" era mai mult de
cit fericit. Pe trotineta ciștigată ca 
premiu la concursul pe raion, s-a an
trenat pe strada sa toată săptămîna, 
iar concursul a încununat cu succes 
eforturile sale. „Aș vrea ca astfel de 
concursuri să lie organizate cît mai 
des." Și micul Viorel avea perfectă 
dreptate. Reușita acestui concurs ple
dează intru totul in sprijinul acestei 
dorințe.

I. GYORGYPAL 
A. VASIL1U

nică „Iosif Rangheț") 11,8; lungime: 
Liviu Rossi 5,62 m.; înălțime: Dan 
Vlădescu („Iosif Rangheț") 1,65 m.; 
1500 m: Dumitru Mihai („Iosif Ran
gheț") 4:50.0. Fete: 100 m; Georgeta 
Palade (Șc. tehnică de comerț) 12,9; 
200 m: Georgeta Pa-lade 29,2; lun
gime: Rodica Ciucă („Iosif Rangheț") 
4,75 m; greutate: Antoaneta Mateescu 
(șc. tehnică de steno-dactilografie) 
9,00 m.

La baschet, turneul final a fost 
cîștigat de echipa școlii tehnice „Io- 
sif Rangheț", Pe următoarele locuri 
s-au clasat: Șc. tehnică de arhitec
tură, Șc. tehnică de pețrol-chimie, 
Șc. tehnică de poligrafie. La volei în
trecerile continuă. i 

teamă că a în-

pentru că 
apariția în

mîcul
ulti-

meu de clasă. Mi-e 
tîrziat.

Teamă justificată 
prieten și-a făcut 
mul moment, așa că Iui Florin i-a 
venit inima la loc, iar noi... am pu
tut pleca. Caravana s-a întins la 
drum în cîntece voioase și drept să 
spunem nu știm cînd a trecut timpul. 
Din cînd în cînd prin microfonul de 
la „bord", vocea ghidului transmitea 
(scurte monografii ale locurilor pe 
unde treceam. Snagov, Ploești, Cîm- 
pina. Posada, Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Timișul de Sus, Orașul Stalin, 
atîtea așezări cu toată însemnăta
tea lor istorică, politică, economică 
și culturală defilau prin fața ochi
lor.

Un grup din cei peste 4M școlari bucareștbni care s-au deplasai la 
Poiana Stalin, asistă din tribuna stadionului de la poalele Postăvarului^

LUCIAN STĂNIȘTEANU, elev îri 
clasa a X a școlii medii nr. 1 din 
Uiurgiu, este apreciat de profesorii 
și colegii săi pentru rezultatele bune, 
pe care le obține ia învățătură, pre- 
cum și pentru activitatea obștească 
și sportivă.

Lucian St liniște arid are numai 
hote 9 și 10. El se pregătește cii 
sirguință, ca în anul viitor, ' cînd 
termină liceul, să intre ca student 
la Institutul Politehnic, facultatea 
de mecanică. Ca membru în comi
tetul U.T.M. pe școală, el se achită 
cu conștiinciozitate de toate sarci
nile ce-i revin pe linia organizației.

Aruncător de greutate, Lucian 
Stănișteanu a obținut anul trecut 
locul V la finala campionatului re
publican de juniori, cu 13,27 rri. 
Anul acesta cel mai bun rezultat al 
său este de 13,70 m. In același 
timp Lucian Stănișteanu este unul

La startul etapei de zonă a Spartachiadei 
pionierilor și școlarilor

Sîmbătă și duminică, ceî mai mici 
sportivi ai țării s-au aliniat cu mult 
entuziasm la startul penultimului act 
al celei mai mari competiții rezervate 
lor — faza de zonă din cadrul Spar- 
tachiadei pionierilor și școlarilor, 
anul acesta la cea de-a doua ediție 
a sa. Competiția s-a bucurat de un 
frumos succes organizatoric,, iar re
zultatele înregistrate (în. cele mai 
multe cazuri), reflectă preocuparea 
atentă a profesorilor de educație fizică 
pentru o cît mai bună pregătire a mi
cilor participanți.

Cea mai reușită „zonă" s-a desfă
șurat în Capitală. întrecerile de atle
tism, mai ales, au relevat aptitudinile 
multor copii pentru probele de aler
gări și sărituri. Elevele Gabriela Ră- 
dulescu, Doina Șolea, Elena Groman 
ca și elevii Florin Rădulescu, Constan
tin Petre și ștafeta de 4x60 metri 
(categoria a IlI-a, 13—14 ani) de la 
Șc. Medie nr. 35 
au avut comportări frumoase, cucerind 
ropote de aplauze din partea specta
torilor (în marea lor majoritate tot 
elevi) aflați în tribunele stadionului 
23 August. De asemenea, deosebit de 
pasionantă a fost și întrecerea de hand
bal fete, în care reprezentantele Școlii 
elementare nr. 176 (raionul Lenin) au 
întrecut la mare luptă — în prelun
giri —- echipa școlii elementare nr. 
133 (scor final: 5—4).

’• La Cîuj, așa cum ne-a relatat 
telefonic corespondentul nostru Tibe- 
riu lancu, întrecerile fazei de zonă

- raionul Sfaîin,

Demonstrații sportive șl„. concurs 
de poezie le Poiana Stalin

De jos din Orașul Stalin, de la 
Pietrele lui Solomon și pînă su3 
în Poiană, drumul ni s-a părut o 
jucărie privind cu cîtă energie și 
ușurință urcau tinerii turiști. Fie
care era dornic să ajungă printre 
primii la marele hotel.

— Oncuța, ai obosit?...
întrebarea fusese adresată de că

tre profesorul Romulus Spirescu 
„mezinei" acestei familii de excursio- 
niști, Mihaela Oană, elevă în clasa 
a IlI-a a școlii elementare nr. 52 
și fiica cunoscutului antrenor de fot 
bal. Răspunsul 
tîrziu, aproape 
al călătoriei.
* Nu, n-am 

fesor și... nici nu v-am rugat să-mi

a venit puțin mai 
de punctul terminus

'din ’Jucătorii de bază a[ echipei de 
volei a școlii.

ale acestei competiții au prilejuit o 
luptă «trînsă, în care reprezentanții 
regiunii gazdă n-au reușit să termin» 
victorioși decît la oină (Școala ele- ' 
rnentară de 7 ani din comuna Cristeștii 
Ciceului). în această zonă, cele mai 
multe victorii le-au obținut repre
zentanții regiunii Stalin.

# întrecerile zonei Ploești au avut 
îoc în parcul sportiv al Casei Pio- 
ni5?!Qr din Buzău. Cei mai bine pre
gătiți s-au dovedit a fi reprezentanții; 
regiunii Constanța care au cîștigat, 
primele locuri la majoritatea discipli
nelor sportive. ;

Iată acum cîștigătorii întrecerilor*
BUCUREȘTI: handbal fete — Șa*  

elementară nr. 176; fotbal — Șc. Me
die nr. 29; oină •— Șc. elementarii 
nr. 72; PLOEȘTI: oină — Șc. ele
mentară din comuna Curcani (regi
unea București); fotbal — Șc. ele
mentară din Fetești (regiunea Con
stanța); handbal fete — Șc. Medi® 
nr. 1 Buzău (regiunea Ploești); hand*  
bal băieți — Șc. Medie nr. 1 Con
stanța; volei bă’ieți — Șc. Medie nr. 1 
Constanța; volei fete Șc. Media 
nr. I ■ Buzău. CLUJ: fotbal — Șc_ 
Medie nr. 3 Orașul Stalin; volei fel» 
— Șc. elementară de 7 ani Sibiit^ 
volei băieți — Șc. Medie „Papiu Pa
rian" Tg. Mureș; oină — Șc. elemen
tară de 7 ani din Cristeștii Ciceului 
(regiunea Cluj); handbal băieți — Șc*  
Medie nr. 1 Orașul Stalin; handbal 
fete — Șc. Medie nr. 1 Orașul Staling

1 
făcut u||

1 
corupte*  
atit d» 

cei 400 
de piațj

duceți rucsacul așa cum au 
alții I.

A doua zi, pe stadionul 
xului sportiv Poiana Sta’in, 
pitoresc străjuit de brazi, 
de elevi instalați în tribuna 
tră de la poalele Postăvarului, au ur4 
mărit competițiile sportive. PrograA 
mul a fost deschis printr-o reușit® 
demonstrație de judo condusă de prof. 
Florin Frazzei, cu participarea elevi-*  
lor de la șco'.ile medii „Mihail Emi4 
nescu" și „Matei Basarab". Specta-1 
col inedit pentru mulți dintre ei. Iii 
meciul de handbal reprezentanții șco
lii sportive de elevi din București 
au întrecut la mare luptă pe colegii 
lor din Orașul Stalin: 12—10. Au ur4 
mat întreceri atletice distractive a-4 
plaudate furtunos de spectatori. SidM| 
iiniem că bucureștenii care au deplaa’ 
sat aci garniturile secunde, și-au ve-s 
rificat cu succes noile promoții.

înainte de masă a avut loc și' 
concursul de poezie. Cel mai aplau4 
dat concurent: Cornel Popa de 1*  
școala medie nr. 1 din Orașul Staling 
El a obținut premiul I cu poezia ori4 
ginală „Ce ai făcut pentru clasa ta?“. 
In concursul gen „drumeții veseli" p® 
tema „Cunoașteți Bucureștiul — ctt- 
noaștețî Orașul Stalin?", gazdele aii 
învins.

la întoarcere ..
^..îndeletniciri diverse. Unii au 

rit cu -interes transmisia 
ciulul de fotbal Dinamo 
Rapid. Alții au ațipit (Deh! DupX 
atîta oboseală). Apropierea de Capij 
tală a reanimat însă atmosfera și’ 
impresiile lăsate în această neuitat® 
excursie. Intr-adevăr, orele petrecuta 
împreună vor constitui o. amintiră 
n.eștearsă în inimile tovarășilor noș
tri de drum. De aceeași părere au 
fost și Lucian Bututeanu satr Traian 
AAoldovan de la școala profesională 
Grivița Roșie și Nina Harte! 
de la școala medie nr. 32 sau micuța 
Sanda Tănăsescu, de la 
rnentară nr. 52, pentru 
ria a fost ca un vis...

urmă<
me->|

școala ele- 
care călăto4 .

MAPOANNfiAGOF,
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După campionatul european de la Istanbul

O echipă de baschet trebuie să aibă
12 jucători de valoare egală... la handbal

' A XI -a ediție a campionatului euro
pean de baschet a luat sfîrșit — cum 
se știe — cu victoria reprezentativei 
Uniunii Sovietice, care adaugă astfel o 
nouă performanță în strălucitul ei pal 
mares. Baschetbaiiștii sovietici au ma
nifestat o categorică superioritate, 
prin pregătirea lor tehnică, tactică și 
fizică, precum și prin omogenitatea 
celor 12 jucători, care au asigurat în 
permanență alcătuirea unui „cinci" 
redutabil.

Pentru locurile 2—3—4 echipele 
Cehoslovaciei, Franței și Ungariei au 
dat o luptă pasionantă, decisă de 
coșaveraj. In mare progres s-a prezen
tat echipa Cehoslovaciei, care posedă 
acum un lot de 12 jucători de valoare 
egală și de mari perspective. Repre

zentativa Franței datorează în mare 
măsură locul trei trecerii la jocul în 
forță, conform principiilor baschetului 
modern. In plus, cei doi „uriași" 
(Lefevre 2,20m și Beugnot 2,07 m) au 
avut un cuvînt greu de spus în lupta 
sub panou. Echipa Ungariei s-a im
pus și în această ediție, impresionînd 
prin nivelul tehnic ridicat al jocului 
practicat. Dintre celelalte participante 
se cuvine a fi subliniată comportarea 
reprezentativelor Bulgariei, Iugoslaviei, 
Poloniei și Turciei, care au făcut jocuri 
de la egal (în seriile preliminare) cu 
formațiile clasata în 
locuri.

Echipa Romîniei s-a 
opt, pierzînd jocurile 
ferențe minime (cu

primele patru

clasat pe locul 
decisive la di- 
Belgia la trei

Campionatul republican de hochei 
pe iarbă a continuat duminică, cu des
fășurarea jocurilor din cadrul etapei 
a treia.

Meciurile desfășurate în București 
pe terenul III al stadionului „23 Au
gust" au prilejuit dispute interesante, 
deși jocul echipelor a fost influențat 
<ie starea terenului.

In prima partidă s-au întîlnit forma
țiile U.S.A. VI București și Voința Pi
tești. Deși porneau favoriți, bucureș- 
tenii au trebuit să cedeze în fața ela
nului și dorinței de a învinge a piteș- 
fenilor, care au cîștigat, pe merit, cu 
2—I (0—0). Au înscris Năstase (2) 
pentru Voința Pitești și Scarlat pentru 
C.S.A. VI.

In continuare, campioana republica
nă Știința București a jucat în compa
nia lui Dinamo Craiova. Studenții, 
■deși ati avut inițiativa majoritatea 
timpului, au cîștigat numai eu 1—0 
(1—0) prin punctul marcat de Elekeș. 
Ei au creat faze frumoase, au demon
strat o foarte bună tehnică individua
lă, dar n-au putut înscrie mai mult, 
dinamoviștii craioveni apărîndu-se cu 
dîrzenie.

Ultimul joc al zilei a opus formațiile 
C. S. Victoria și Voința. Ambele echipe 
au luptat pînă la epuizare pentru a 
înscrie., dar ineficacitatea liniilor de

atac a dus la ratarea multor ocazii, 
jocul luînd sfîrșit cu un stor alb. L'ă 
Ploești, Fulgerul Oltenița a întrecut 
la limită pe Voința din localitate cu 
2-1 (1-1),

Noua formație a muncitorilor de la 
fabrica de reton din Săvinești, Viitorul 
a reușit să opună o rezistență dîrzâ 
echipei Penicilina Iași, în ciuda scoru
lui cu care au pierdut: 4—0 (2—0).
Scorul este oinorabil, ținînd seama de 
faptul că componenții acestei echipe 
stnt Încă la abecedarul hocheiului pe 
iarbă. Au marcat Loca și Popescu cîte 
dcuă puncte.

Constructorul Cluj a întrecut la 
scor Recolta Marghita cu 5—0 (2—0) 
prin punctele înscrise de Ad'lef (3) 
și Salo (2). Formația clujeană se a- 
nunță ca un pretendent series la un 
loc în turneul de calificare.

Electrica Oradea, mergînd 
drum ascendent și făcînd un joc 
măsura posibilităților sale, a 
cu 4—0 (2—0) în fața Minerului din 
M. Cine (performera etapei trecute, 
cînd a învins pe fosta campioană re
publicană Progresul Gheorghieni cu 
4—3). Au marcat Teușdean (2) și Va- 
moș (2). In urma acestui rezultat 
Electrica Oradea a trecut în fruntea 
clasamentului seriei a treia.

puncte, cu Bulgaria și Polonia la cîte 
un punct). Față de valoarea jucători
lor de bază și de forma arătată îna. 
intea campionatului, era de așteptat 
ca reprezentativa țării noastre să se 
claseze pe un loc superior. Diferența 
evidentă dintre valoarea primilor șase 
jucători (Nedef, Novacek, Folbert, 
Fodor, Niculescu, Noeievici) și valoa
rea rezervelor a fost însă determinantă 
pentru comportare^ echipei noastre, 
care în specia! în partidele din seria 
semi-fipală și finală a fost descomple
tată de elemente de bază, tocmai în 
momentele decisive. Așa s-au petrecut 
lucrurile în meciul cu Belgia, cînd No
vacek a fost eliminat pentru cinci gre
șeli personale, iar Folbert s-a acciden
tat, ca și în ■ întflnirile cu . Bulgaria și 
Polonia, în care deși a condus tot 
timpul, echipa Romîniei a pierdut, 
deoarece Nedef și Novacek aci fost e- 
liminați pentru cinci greșeli personale. 
Firește, această explicație nu consti
tuie o scuză. Ea reflectă o situație 
dăunătoare baschetului, datorită clu
burilor și asociațiilor sportive cu sec
ții de baschet fruntașe, care în decursul 
anilor ,nu au asigurat creșterea ele
mentelor tinere Ia un nivel corespun
zător. Din această cauză rezervele e- 
chipei reprezentative, deși s-au pregă
tit cu conștiinciozitate înaintea cam
pionatului european, nu au putut eli
mina deprinderile greșit însușite, nu 
s-au putut ridica la valoarea jucători
lor de bază ai reprezentativei. In a- 
ceastă direcție trebuie îndreptată 
toată atenția federației și a secțiilor de 
baschet.

Zilele acestea va 
tantă competiție de 
participă echipele feminine și mascu
line campioane ale regiunilor. Este 
vorba de carhpionatul de calificare 
care are drept scop desemnarea for
mațiilor feminine care vor participa 
apoi la un turneu de baraj pentru 
intrarea în campionatul categoriei A 
și a echipelor masculine care vor pro
mova anul viitor în campionatul mas
culin al categoriei B.

Intre întrecerea echipelor feminine 
și cea a celor masculine există deci o 
diferență. La fete formațiile clasate pe 
primele două locuri în cadrul acestui 
campionat de calificare iau duoă aceea 
parte la un turneu de baraj alături de 
cele două echipe clasate pe locurile 
9 și 10 în campionatul categoriei A 
(Constructorul Timișoara și Record 
Mediaș). In întrecerea masculină, e- 
chipele participante la campionatul de 
calificare au fost împărțite în patru 
serii, urmînd ca echipele cîștigătoare 
ale acestor serii să promoveze 
în campionatul categoriei B.

Recent, comisia de cotnpetiții 
derației noastre de handbal a 
dat la alcătuirea programului 
pionatului de calificare. Iată progra
mul acestei

FEMININ.
țite în două 
pută astfel:
Severjn: C.S.M. Reșița—Dinamo Cra
iova ; Oluj: Stăruința Sighet—Tipo
grafia Oradea ; Mediaș : 1 Mai Petre- 
țti—Harghita Odorhei ; seria a II-*:

începe o impor- 
handbal, la care

direct

a Fe- 
proce- 
cam-

întreceri.
Echipele au fost împăr- 

serii. Jocurile se vor dis-
7 IUNIE, seria I : Tr.

Olimpia București campioană republicană 
la handbal feminin

Buzău : Confecția București—Spartac 
Constanța ; Bacă-u : Textila Botoșani— 
C.S.M. Galați ; Ploești : Textila Bu- 
htiși—campioana regiunii București., 
La 14 IUNIE are loc a doua etapă 
a întrecerii după următorul program; 
Sibiu : echipele cîștigătoare ale mecii& 
rifor 1 și 2, echipa cîștigătoare a jocul» 
lui 3 cu Făclia Bistrița (seria Ik 
Focșani: echipele cîștigătoare ale 
jocurilor 1 și 2 din seria Ii-a, Ploești: 
echipa cîștigătoare a jocului 3 cu cafti» 
pioana regiunii Stalin (seria Ii-a)., Iri 
continuare, la 21 IUNIE în orașe 
neutre care vor fi stabilite ulterior 
vor juca echipele învingătoare din a 
doua etapă a întrecerii si astfel vor. 
fi desemnate cele două formații card 
vor participa Ia turneul de baraj. A-» 
cest turneu are loc în zilele de 5, 7 și 
9 iulie la Ploești.

MASCULIN. Aci echipele au fosf 
împărțite în patru serii, disputîndu-se 
în prima etapă (7 iunie) cîte doua 
jocuri în fiecare serie astfel: SERIA I: 
Timișoara: Electropukre Craiova—
Rapid Oradea; Sibiu: Sîrma Cîmpiâ 
Turzii—campioana regiunii Hunedoara) 
SERIA A II-A: Bacău: Textila Iași— 
Voința Botoșani; Buzău: C.S.P,
Neamț—Flacăra Brăila ; SERIA A 
III-A : Ploești: Titanii 23 August—- 
C. S. Bărăganul (reg. Constanța) ț 
București: Petrolul Teleajen—campioae 
na regiunii București; SERIA A IV-At 
Oradea: Mureșul Periam—C.S.M. Baia 
Mare ; Cluj: Flamura roșie Agnita— 
înainte Oradea. In ziua de 21 iunie, 
în orașe care vor fi stabilite ulterior, 
vor juca echipele învingătoare 
ele, dcsemnînd în acest fel- cele 
formații care vor activa anul 
în campionatul categoriei B.

Turneul de baraj cu participarea e- 
chipelor clasate pe locurile 9 și 
campionatul categoriei A. și a 
clasate pc primele două locuri în 
pionatul categoriei B are Joc în
de 12, 14 și 16 iulie la București.

între 
pa tril 
viitor

un 
pe 

cîștigat

Pe

10 în 
celor 
cam- 
zilele

* • ■$ 1
1.__

V 1. W X Rezultate din categoria B 
ia scrimă

&
fi luai sfîrșit Cupa Victoriei la iahting Wft.+

MAMAIA 31. (Prin telefon). — In 
concursul „Cupa Victoriei" încheiat 
duminică dimineața, rezultatele linale 
au fost aproape cele scontate. Ultimele 
două regate (sîmbătă și duminică) des
fășurate pe un timp ploios, dar cu 
vînt slab, au dat următoarele rezul
tate: REGATA A IV-A: clasa Star: 
N. Calcan—N. Navasart (C.C.A. Ma
rina), clasa Snipe: D. Popovici—I. Ge- 
les (Metalul Buc.), iolă: N. Opreanu 
(Metalul Buc.) și clasa Finn: P. Bur- 
cea; REGATA A V-A: clasa Star: E. 
Groza—T. Ilea (Metalul Buc.); clasa 
Snipe: L. Predescu—M. Bucurescu 
(Metalul Buc.); iolă: I. Georgescu 
(Constructorul); clasa Finn: P. Burcea.

Comparativ cu celelalte ediții, „Cupa 
Victoriei" din acest an a scos în evi
dență potențialul ridicat al unor echi
paje tinere cu Inimoase perspective. 
Este vorba de echipajele E. GrOza — 
T. Ilea și I. Naum — Gh. Grigorescu 
(Constructorul) la clasa Star, D. Po-

rvici — I. Geles și Tașcu Milio — 
Zamfir (Cetatea Bucur) la clasa 

Snipe, P. Burcea și Ed. Enopian (Di
namo Constanța) la clasa Finn. Aceste 
tinere echipaje s au clasat înaintea al-

4

tora care aveau o mai bogată expe
riență de concurs. Iată, de altfel, cla- 
sameniele generale: STAR: 1. N. Cal
can — N. Navasart (C.C.A. Marina) 
4117 p.; 2. E. Groza — T. Ilea (Me
talul Buc.) 3464 p.; 3. M. Anastasescu 
— L. Pătrușescu (Metalul Buc.) 3339 
p.; 4. I. Naum 
(Constructorul) 
L. Predescu — 
Buc.) 6757 p.; 
Geles (Metalul 
Dumitrii! — I.
5526 p.; 4. Tașcu Milio
(Cetatea Bucur) 4778 p. IOLA: 1. P. 
Svoboda (Cetatea Bucur) 3719 p.; 2. 
N. Opreanu (Metalul Buc.) 3469 p.; 
3. I. Georgescu (Constructorul) 3020 
p.; 4. M. Runcu (C.C.A. Marina) 
2701 p. FINN: 1. P. Burcea (Metalul 
Buc.) 4395 p.; 2. Ed. Enopian (Dina
mo Constanța) 3191 p.; 3. Victor Cos- 
tescu (Dinamo Constanța) 1936 p.; 4. 
R. Mînăstireanu (Metalul Buc.) 1441 p.

P. ENACIIE — corcsp. reg.

Gh. Grigorfescu 
2135 p. SNIPE: I. 

M. Bucurescu (Metalul 
2. D. Popovici — I. 
Buc.) 6280 p.; 3. M. 

Coman (Metalul Buc.) 
I. Zamfir
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Prezentîndu-se Ia un nivel superior 
față de ceilalți ani, echipa Olimpia 
București a cîștigat titlul de campioa
nă la handbal feminin. Victoria ju
cătoarelor. bucureștene este pe deplin 
meritată, ele reușind de-a lungul între
cerii să-și depășească adversarele atît 
prin îmbunătățirea jocului de apărare, 
cît mai ales prin acțiunile ofensive 
organizate după scheme tactice va
riate. Una din cauzele care au deter
minat în mare măsură succesul echi
pei Olimpia București o constituie, de
altfel, pregătirea tactică superioară a

formației, fapt în care un deosebit me
rit revine antrenorului Gabriel Zugră- 
vescu.

Iată pe noile campioane ale țării: 
sus de la stînga Ia dreapta : Carolina 
Cîrligeanu, Hilde Rotii, Elena Pădurea- 
hu, Ella Jecu, Aurelia Szoke, Ileana 
Giulescu, Iosefina Ligron, Dacia Du
mitrescu, Iordana Popa, antrenorul Ga
briel Zugrăvescti. 
dreapta : Adriana 
teescu, Cornelia 
Adriana Florescu. 
sește Irina Nagy,

Jos, de la stînga la 
Coroiu, Jeana Ma- 
Vuia-Constatinescu, 
(Din fotografie lip- 
portarul echipei)

(Foto Gh. Dumitru)

Concursul de canotaj organizat de Cetatea Bucur 
s-a bucurat de un frumos succes

Intre 28—31 mai s-au- desfășurat la 
Sibiu întrecerile etapei a doua a 
campionatului republican de scrimă 
pe echipe categoria B. lată rezul
tatele înregistrate: sabie: Dinamo
Or. Stalin — C.S.M. Lugoj 11—5, 
C.S. Jiul Craiova — C.S.M. Lugoj 
14—2, Berea Sibiu — Stăruința Timi
șoara 7—9, C.S. Jiul — Dinamo
9— 7, Berea —■. C.S.M. 8—8 (victoria 
la tușe pentru Berea), Berea — Di
namo 9—7, C.S. Jiul — Stăruința 
8—8 (victorie pentru Stăruința), 
C.S. Jiul — Berea 9—7, DÎ-- 
namo — Stăruința 9—7; spadă: C.S. 
Jiul — Dinamo il—5, Berea -— Stă
ruința 13—3, C.S. Jiul — C.S.M. 
5—11, Dinamo — Stăruința 5-11,- 
Berea — Dinamo 15—1, Dinamo — 
C.S.M. 5—11, C.S. Jiul — Berea 
4—12, C.S. Jiul — Stăruința 7—9, 
Berea — C.S.M. 13—3 ; floretă băieți: 
C.S. Jiu) — Dinamo 10—6, Berea — 
Stăruința 5—11, C.S. Jiul —. 
C.S.M. 12—4, Dinamo — Stă
ruința 3—13, Berea — Dinamo 
14—2, Dinamo — C.S.M. 9—7, C.S4 
Jiul — Berea 10—6, C.S. Jiul — 
Stăruința 4—12, Berea — C.S.M. 
11—5; floretă fete: C.S. Jiul — Di
namo 4—12, Berea — Stăruința 16—0, 
C.S. Jiul — C.S.M. 10—6, Dinamo —. 
Stăruința 13—3, Berea — Dinamo
10— 6, Dinamo — C.S.M. 15—1, C.S. 
Jiul — Berea 5—II, C.S. Jiul — 
Stăruința 8—8 (victorie pentru Stă
ruința), Berea — C.S.M. 15—1.

In cinstea Sărbătoririi a 500 de ani 
de la întemeierea orașului București, 
clubul Cetatea Bucur a organizat în 
zilele de 30 și 31 mai pe lacul He
răstrău un reușit concurs de canotaj 
academic. La startul celor 17 probe 
s-au prezentat sute de canotori re- 
prezentînd secțiile de sporturi nautice 
a 9 cluburi sportive din Capitală. 
Dintre aceștia trebuie evidențiați ti
nerii canotori ai Școlii sportive de 
elevi care s-au situat pe primul loc 
în clasamentul general ca și juniorii 
clubului organizator, care au contri
buit la ocuparea locului II ' 
Cetatea Bucur.

Șîmbătă după-amiază au 
întrecerile feminine. Iată 
bune rezultate înregistrate: 
RE Simplu: 1. Georgeta Enescu (Re- 
co’ta) 5:05.3; 2. Metalul 5:10.5; 3. 
pTiid 5:2° 5 4-4-4 rame: 1. S.S.E. 
":O8 8- 2. S.S.E. H 6:08.2; 44-1 vis'e:

de către

avut loc 
cete mai 
JUNIOA-

Nr. 3418 l 1. S.S.E. 4:02,5; 2. Rapid 4:03,6; 8-ț-l;

1. S.S.E. 3:34,7; 2. Cetatea Bucur 
3:38,8; SENIOARE. Simplu: 1. Me
talul 4:26,7; 2 .Rapid 4:47,9; 3. Voința 
4:54,3; Dublu vîsle: 1. Cetatea Bucur 
4:03,5; 2. Recolta 4:14,4; 4-j-l rame: 
1. Cetatea Bucur 3:34,9; 2. Metalul 
3:46,0; 3. Constructorul 3:56,7.

. Duminică dimineața s-au întrecut 
canotorii, dînd loc la dispute la Iei 
de interesante. Cele mai bune rezultate 
obținute de ei în cadrul celor 10 
probe care le-aii fost rezervate, sînl 
următoarele: JUNIORI. Simplu: 1. 

Gh. Rusu (S.S.E.) 4:14,8; 2. Recolta 
4:28,4; 3. Voința 4:30,8; Dublu vîsle:
1. Rapid 3:46,8 2. S..SE. 3:49,3; 3. 
Constructorul 4:12,4; 4+1 rame: 1. 
Cetatea Bucur 3:45,7; 2. S.S.E. 3:47,7: 
3. Cetatea Bucur ii 3:54,9; 8+1: 1. 
Cetatea Bucur 3:02,2 ; 2. S.S.E. 3:19,4; 
3. S.S.E. II 3.41,4; SENIORI. Simplu: 
L Traian Negidici (Metalti’) 3:41,2;
2. Cetatea Bucur 3:47,1; 3. Metalul II
3:49,5; 2 rame: 1. Consiructorui

3:56,7; 2. Constructorul II 4:18,4;
Dublu vîsle: 1. Cetatea Bucur 3:24,2; 
2. Metalul 3:26,0; 3. Constructorii:
3:49,4; 2-J-l: 1. Constructorul 3:45.7; 
2. Metalul 3:47,7; 3. S.S.E. 3:54,9; 
4+1 rame: 1. Rapid 3:18,5; 2. Con
structorul 3124,6; 3. Victoria 3:31,9; 
8+1: 1. Voința 2:58,6; 2. Rapid
3:19,0; 3. Constructorul 3:23,0.

După două zile de întreceri s-a al
cătuit clasamentul general care se 
prezintă astfel: 1. Școala sportivă de 
elevi 69 puncte; 2. Cetatea Bucur 
55,5 p; 3. Constructorul 37,5 p; 4. 
Rapid 34 p; 5. Metalul 33 p; 6. Re
colta 19 p; 7. Voința 17 p; 8. Clubul 
sportiv universitar 5,5 p; 9. Victoria 
1 p. Reprezentanții Școlii sportive de 
elevi acumulînd cel mai mare număr 
de puncte au fost răsplătiți cu o fru
moasă cupă, iar cei ai clubului Ce
tatea Bucur, pentru cele mai multe 
locuri I oblintite, au primit un fanion.

y. CORBESCU — corespondent

In grupa de la București a campion 
natului categoriei B de scrimă s-au în
registrat următoarele rezultate : sabie: 
Știința București — Harghita Tg. 
Mureș 5—II, Metalul M.I.Q. — Har
ghita 7—9, Metalul M.I.Q. — Stă
ruința Satu Mare 2—14, Dinamo 
București — Stăruința 4—12, Știința
— Stăruința 3 — 13, Harghita — Di
namo 16—0; spadă: Harghita — Di
namo 5—11, Știința — Harghita 
10—6, Metalul M.I.G. —. Stăruința
3— 13, M.I.G. — Harghita. 10—6, 
Dinamo — Stăruința 3—13', Știința— 
Stăruința 3—13; floretă tete: Știința
— Stăruință 3—13, Știința — Harghi
ta II—5 Metalul M.I.G. — Stăruința
4— 12, Stăruința — Dina no 15—1, 
Metalul M.IG. — Harghita 11—5, 
Dinamo — Harghita 4—12; floretă 
băieți: Știința — Harghita 10—6, 
Dinamo — Harghita 9—7, Metalul 
M.I.G. — Stăruința 7—9, Dinamo —. 
Stăruința *—12, Metalul M.I.G. — 
HarMiita 14—2, Știința — Stăruință 
3-13.



MÎINE SE DISPUTĂ SEMIFINALELE
CUPEI R. P. R

In legătură cu ridicarea unor sancfiuni

• La București : Dinamo—Rapid • 
grecul

Activitatea fotbalistică continuă 
ăptămîna aceasta prin semifinalele 
apei R.P.R. care au loc mîine la 
-ucurești și la Arad. Cele două partide 
•. anunță extrem de disputate, mai 
Ies aceea de la București (Stadionul 
epublicii, ora 16,30) unde se întîl- 
îsc două echipe care s-ati înfruntat 
,» mai departe decît duminică: Di- 
smo București și Rapid București, 
•eci, în perspectivă o pasionantă re- 
anșa, în care ambele echipe vor căuta 
î obțină satisfacția de a se califica 
; finala Cupei și — cine știe ? — 
î a cuceri acest trofeu. La Arad, 
.S.M. Baia Mare, una din revelațiile 
:tualei ediții a Cupei, va avea de

ta Arad : C. S. M Bala Mare—Pro- 
București
dat un examen greu în fața Progre
sului București.

înaintea semifinalelor, iată cum s-au 
calificat cele patru echipe:

DINAMO: 4—0 cu Rafinăria Cîm
pina, 1—0 cu U.T.A. și 3—1 cuC.QA.

RAPID: 2—1 cu Metalul Tîrgo- 
viște, 3—2 cu Farul și 3—0 cu Aurul 
Brad.

PROGRESUL: 1—0 cu Textila 
Sf. Gheorghe, 2—0 cu C.F.R. Timi
șoara si 2—1 cu Dinamo Bacău.

C.S.M. BAIA MARE : 3—1 cu Vo
ința Oradea, 2—0 cu Știința Cluj și 
1—0 cu Petrolul.

• Tot mîine va avea loc la Orașul 
Stalîn, restanța Steagul roșu — U.T.A., 
în cadrul categoriei A.

Un nou lider în categoria C 
Victoria Buzău

- Clasamentele celor șase serii după etapa de duminică -
SERIA I 3. Textila Sf. Gh. 16 8 2 C 21 :W 18

C.F.R, Parcam 16 11 2 3 31: 8 24 4. Metalul Aâ<ud 16 6 5 5 27:20 17
Sp. Munc. Rădăuți ÎS 11 2 3 32:14 24 5. Voința Tg. Mureș rs 5 7 4 16:16 17
C. S. Piatra Neamț 16 9 3 4 32:14 21 6. Rafinăria Cimpina 15 7 2 7 35:29 16
Textila Buhuși W> 7 1 8 19.L6 15 7. Alimentara Tg. Mureș 16 6 4 6 27:28 16
Petrolul Momești ÎS 6 3 7 16:29 15 8. Avîntul Reghin re 5 1 10 23:36 11
C.S.M.S. 11 Iași 16 6 2 8 23:34 14 9. Totpecfo 16 5 1 10 2^:35 1T
Textila Botoșani 16 5 4 7 19:24 14 10 Mureșul Toplița 18 4 2 10 9:26 10
Mineral C. Lusig 16 6 2 8 15.24 14 Textila Sf. Gheorghe Avîntul Re-
Gloria Dorohoi ÎS 4 3 9 19:33 ÎL Chin 3—2 (1—1»

». Un rea II Iași 16 3 2 11 15::# < Mureșul Toplița — Metalul Aiud 0—1
SERIA A H-a (* —0)

Vlcto-ria Buzău 16 10 2 4 36;13 22 SERIA A V-a
S.N.M. Constanța 16 10 2 4 28:1’5 22 1. Rapid Cluj 16 11 4 1 40:1*2 26
Dinamo Mil. Buc. 16 9 2 5 40:22 M 2. C.F.R Cluj 16 8 3 5 21:16 19
Ind. Sîrmei Brăila 16 8 3 5 25:18 18 3. Recolta Caret 16 8 2 6 35:20 18
C.S.M Galați 16 7 3 6 20:25 17 4. Someșul Satu Mare 16 7 2 7 2-4:23 16
I.M.U.M. Medgidia 16 6 3 7 18:25 15 5. Arieșul Turda 16 7 1 8 31:34 r»
Comb'. Pol. Buc. 16 6 1 9 23:24 13 S. IJin mo Săs-ar 16 6 3 7 17:19 15
Știința Galați ÎS 5 2 9 19:30 12 7. Rapid Oradea 16 6 3 7 17:23 15
Cimentul Medgidia 1€ 5 2 9 16:34 12 8. Stăruința Siehet 16 7 0 9 24:37 14

t. Ancora Gealați 16 3 2 11 13:32 6 9. Stăruința Satu Mare re 3 6 7 18:26 12
SERIA A III a 10. Voința Oraoea 16 4 2 10 16:33 10

C.S.U. București 16 11 4 1 31:12 26 SF.RIA A VI-îl
Jiul Craiova 16 8 5 3 26:16 21 1. Metalul Oțelul Roșu 16 9 3 4 39:20 21
M^'alul Tirgoviște 16 9 2 5 2920 20 2. Sânt ei ui Govora 16 9 3 4 25:17 21
I I reg. Ploești 1*6 9 0 7 34:19 18 3. Drubeta Tr. Severin 16 10 t 5 28:20 21
\ oria București 16 6 5 5 15:13 17 4. Aurul Brad 16 9 1 6 31:22 19
Dinamo Craiova 16 4 8 4 10:13 16 5. Met. Bocșa Romînă 16 7 9 6 213:15 17
Cetatea Bucur 16 5 5 6 26:19 15 6, C.F.R. Simerta 16 6 3 7 21:20 15
Metalul Pitești 16 4 3 9 10:18 11 7. Olimpia Reșița 16 7 r 8 25:29 15
Oltul Tr. Măgurele 16 3 3 10 16:42 9 8. Flacăra Tg Jiu 16 4 5 7 23:33 13

. Dunărea Corabia 16 3 1 12 7:32 7 9. U.M. Cugi-r 16 5 1 10 17:33 11
seria, a IV-a 10. Tndagrara Arad 16 1 !5 10 10:33 7

Chimia Făgăraș 16 10 4 2 33:21 24 Șantierul Govora — Indsgraral Arad
Carpați Sinai-a 16 S 4 4 32:15 20 3—0 (neprezentarej.

In luna august a anului trecut, Fe
derația Romînă de Fotbal, făcind o 
analiză temeinică a activității fotba
listice de la reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport, a constatat 
că, pe lingă o serie de rezultate pozi
tive, în fotbalul nostru continuau să 
se manifeste unele rămășițe ale men
talității burgheze in sport.’ Era vorba, 
în primul rînd, de abaterile săvîrșite 
de unii jucători, care nedezbarîn- 
du-se de unele apucături caracteris
tice sportului burghez, au alunecat pe 
panta vedetismului, au umblat după 
căpătuială, unii dintre ei trCcind de 
la un club la altul în goană după 
avantaje. Uitind de obligațiile de ce
tățeni ai R.P.R. și de sportivi de tip 
nou, unii jucători au dovedit nesta
tornicie și lipsă de atașament față 
de locul de muncă, au avut compor
tări nedemne în țară și în străină
tate, compromițînd echipele din care 
făceau parte. Pe bună dreptate — 
pentru a tăia răul din rădăcină — 
Federația Romînă de Fotbal a hotă- 
rît să excludă din activitatea compe- 
tițională pe jucătorii care s-au făcut 
vinovați de asemenea abateri.

Masele de sportivi și de iubitori ai 
sportului au aprobat, în unanimitate, 
măsurile luate de Federația Romînă 
de Fotbal, măsuri care pe de o parte 
veneau să întărească baza morală a 
mișcării noastre sportive și să subli
nieze îndatoririle înalte ale sportivu
lui de tip nou, iar pe de altă parte 
să atragă atenția în modul cel mai 
serios că forurile noastre sportive nu 
sînt dispuse să tolere’e sub nici o 
formă încălcările liniei de conduită 
morală ale sportivilor, in același timp, 
prin măsurile luate. Federația subli
nia importanța care trebuie dată de 
către toți factorii de răspundere din 
mișcarea noastră sportivă, educației 
politice, patriotice și cetățenești a 
fotbaliștilor noștri.

Prin conținutul lor educativ, măsu
rile și-au atins scopul. In domeniul 
muncii educative cu fotbaliștii s-au 
înregistrat o serie de succese. Pe te
renuri, jucătorii noștri au avut o com
portare din ce în ce mai bună, iar în 
viața de toate zilele au dovedit o 
ținută demnă, s-au legat și mai strîns 
de echipele lor, de locurile și de to
varășii lor de muncă. Concomitent 
cu activitatea sportivă, ei au acordat 
importanță cuvenită muncii profesio-

ridicării permanente a cal.ii
lor în producție și învățătură. 

Ene 1, Macri, 
Bone, Cojereanu etc. s-au

BULETINUL CATEGORIEI B LA FOTBAL
»rc;îu Fălticeni a dat o repl.că 

airză liderului
Componenții ' echipei Foresfa Fălii- 

:ni, juoînd relaxat în partida cu 
arom (ei nu sînt angrenați nici în 
ipta pentru titlu, nici în disputa 
eatru evitarea retrogradării) au daf 

replică dîrză liderului seriei a U-a. 
e-a plăcut în special jocul simplu al 
laintașilor, care din cîteva pase au 
-ușii să se apropie de poarta adversă, 
i păcătuit însă prin lipsa de fina- 

Taroin nu a jucat la valoarea 
î. Jucătorii bucureșteni par obosiți 
psiți de vlagă. Atacanții Taromuhr 

1 închegat multe acțiuni la poartă 
ar an și ratat multe ocazii (Milea 
-in. 20 și 25, Leahevici min. 30") 
u putem trece cu vederea gestul ne- 
lortiv al jucătorului Călin (Tarom). 
tre în min. 87 a comis intenționat 
•1 fault grosolan asupra lui Grigore.

(Al. I.)
Dinamo Galați a cîștiga» 
două puncte prețioase

Prin victoria la limită în fața echi- 
ei Unirea lași, Dinamo Galați s-a 
istanțat — pentru moment — de 
>na „periculoasă" a clasamentului, 
ormația gălățeană a eîștigat cele două 
mete datorită jocului desfășurat pe 
ipi, cu care, în special în prima re- 

-iză, a depășit cu regularitate apă- 
irea adversă. In repriza a doua, Uni- 
;a a- jucat mai bine, a dominat în 
înp, înaintașii ei însă ati tras rare- 

i la poartă. Prin accidentarea lui 
lulea (din min. 43 a trecut figurant 
> extremă), în repriza a doua po- 
nțialul echipei locale a fost mai sca
nt. Dc menționat că în min. 89 Ștefă- 
escu (Dinamo) a fost eliminat din 
>c pentru lovirea intenționată a ad- 
-sarului. (A. Schenkman, corcsp.) 
eta’ul Titanii a trecut p-3 îînqă 

victorie
Peste 4000 de spectatori au urmăm 

e terenul Dudești interesanta partidă 
intre Metalul Titanii și A. S. Pom- 
ierul. Din capul locului trebuie să a- 
ătiiin. că rezultatul cu care s-a în- 
heiat partida nedreptățește pe meta- 
irgișți, care, socotind după numărul 

a 
o 

Ș> 
în 
a 

în

Apărătorii echipei din Fălticeni resping un atac al Tarom-ului (Fază 
de la intilnirea Tarom — Foresta Fălticeni).

nale, 
cării 
Jucători ca: Babone, 
Crîsnic, 
legat puternic de locul de muncă, de 
învățătură, de asociația sau clubul 
din care fac parte. Ca și ei, alte sute 
și sute de fotbaliști se mîndresc cu 
succesele lor în producție, se stră
duiesc să fie un exemplu la locurile 
lor de muncă 
sport. In felul acesta s-a creat un 
climat favorabil 
unei activități sportive din ce în ce 
mai rodnice, pentru ridicarea fotba
lului, sport cu o largă răspîndire în 
masele de oameni ai muncii.

Anul care a trecut a fost un pri
lej de analiză serioasă în primul rînd 
din partea jucătorilor care au fost 
sancționați ca urmare a abaterilor să
vîrșite. 
greșit 
tățeni 
du-se 
merge 
noștri. Ei au 
fund educativ al sancțiunilor și le-au 
primit ca atare, străduindu-se apoi 
ca în activitatea lor cetățenească să 
facă o cotitură, să arate că regretă 
greșelile săvîrșite și că vor să devină 
elemente utile ale societății noastre, 
în muncă și în sport.

In memoriul adresat foruri’or noas-. 
tre sportive, EmiJian Avasilichioaie 
spune, printre altele : „Sancțiunea ce 
mi-a fost dată a constituit un real 
ajutor în revizuirea atitudinii mele 
atît ca om cît și ca- sportiv... Sanc
țiunea a venit la timpul potrivit, ne- 
lăsîndu-mă să cad dintr-o greșeală 
într-alta. Sînt salariat al atelierelor 
C.F.R. „Iile Pintilie" din Iași de la 
data excluderii și activez ca recep- 
ționer la secția vagoane".

Gavril Serfozo spune într-un me
moriu similar: „Recunosc că am a- 
vut o atitudine nesănătoasă, din cau
za. influenței educației mic-burgheze 
pe care am moștenit-o. Sancțiunea a 
fost pentru mine un ajutor care mi-a 
arătat drumul adevărat pe care tre
buie să-l urmeze fiecare sportiv din 
Republica Populară Romînă. Mi-ani 
dat scama că fiecare s. ortiv trebuie să 
fie un cetățean cinstit, să muncească 
cinstit și să apere cu dragoste culo
rile Republicii. M-am încadrat în mun
că în mod efectiv și în prezent lu
crez la Combinatul Metalurgic Reși
ța, la secția G.F.U., unde caut să-mi 
fac datoria în mod conștiincios, pen
tru a putea fi cit mai folositor țarii 
mele".

Ladislau Băcuț subliniază: „Sanc
țiunea acordată m-a învățat mult și 
am reușit să mă îndrept în primul 
rînd datorită îndrumării primite din 
partea Comitetului de Partid și or
ganizației U.T.M. din uzinele textile 
„30 Decembrie" Arad, precum și aju
torului dat de muncitorii din uzină. 
La început -mi-a fost greu că nu pot 
practica sportul iubit de mine de mic 
copil. Dar mai tîrziu, după o activi- 

muncă, am 
că în felul 
la construi

și pe terenurile de

pentru desfășurarea

Ei și-au dat seama că au 
grav și ca sportivi și ca ce
ai Republicii noastre, abătîn- 
de la drumul drept pe care 
marea majoritate a sportivilor 

înțeles conținutul pro-

tate efectivă la locul de 
început să-mi dau scama 
acesta pot contribui și eu 
rea socialismului".

In memoriul înaintat, 
arată: „îmi dau seama de toată gra
vitatea faptelor mele și de consecin
țele lor. M-am simțit și mai vinovat 
cînd am luat cunoștință de conținu-

Titus Ozon

rare de ocazii clare avute pentru 
rscrie, meritau victoria chiar la 
iferență de 3 puncte. Ion C. Ion 

hizatu au tras fiecare cite odată 
ară (min. 47), Marcoci, neatent, 
canat o altă ocaz;e de a înscrie 
lin. 57 etc. Nu este mai puțin adevă-

raf că spre sfîrșitul partidei, A. S. 
Pompierul, deși juca în 10 oameni 
(arbitrul P. Costandatos a eliminat în 
min. 75, .cu prea multă ușurință, pe 
Olteanu), a presat puternic și puțin a 

această partidă.
(M. I.)

cerne,c 18—1 1 
dominat catego- 

Unirea Focșani. Ra 
: 18—1 în favoarea 

reflectă fidel acest fapt, 
relatează corespondentul 

Gh. Năs- 
meciul cu

lipsit ca să cîștige

Scor 1—1, raport de
Victoria Suceava a 

r:c intîlnirea cu I 
portul de cornere 
localnicilor 
După cum 
nostru, D. Nicoriuc, 
tase (București) a 
greșeli.

Deși a p’erdut, 
a jucat

Cu toate că a pierdut la două puncte 
diferență față de C.S.M.S. lași, Glo
ria Bistrița a jucat bine, în special 
în repriza a doua, cînd înaintașii b s- 
trițeni au construit multe acțiuni fru
moase. (A. Scăunaș și Șt. Oprea — 
coresp.)
Pu’mcntut Bârlad a ctșt gat pe merit

Echipa din Bîrlad a dispus pe merit 
de Flacăra Moreni, performera etapei 
precedente a campionatului categorici 
B. Rulmentul a dominat de la început 
și pînă la sfîrșitul jocului. Partida s-a 
situat Ia un bun nivel tehnic, eviden- 
fiinlit-se întreaga echipă d:n Bîrlad. 
(F. Panainte, corcsp.)

(Foto T. Roibu)
Un rezultat just de agalitato

După cum ne-a transmis corespon
dentul nostru, C. Vîrjoghie, meciul 
dintre Poiana Cîmpina și Prahova 
Ploești a fost de o slabă factură teh
nică. Terenul moale și alunecos a în
greunat mult jocul. Rezultatul de c- 
galitate redă fidel raportul de forțe de 
pe teren.

arbitrul 
condus

Gloria 
bine

Bistrița

trrl articolului publicat în „Sportul 
popular" . nr. 3250 sub tUlul „Pentru 
o educație continuă a sportivilor în 
spiritul moralei comuniste"... Am ci» 
tit acest articol de mai multe ori și 
am înțeles destul de bine cauzele 
care m-au condus la corniierea 
acte de indisciplină sportivă și care 
au fost favorizate de educația 
mic-burgheză și de mentalitatea care 
mă stapînea. Sancțiunea dată în mod 
j.st de Federația Romînă de Fotbal 
a constituit pentru mine un semnal 
de alarmă asupra gravității fapte
lor mele și m-a pus în situația să 
meditez foarte ser,os și să constat 
că comportarea mea nu cadrează CU 
atitudinea unui sportiv de tip noU.L 
Conștient de faptul că partidul nostru 
cere tuturor sportivilor să dea dovadă 
de o înaltă ținută morală, de muncă 
susținută, de modestie și. de o atitu
dine corectă pe terenurile de sport, 
mă angajez să dovedesc prin faptele 
mele că voi elimina toate lipsurile 
manifestate și voi apăra cu cinste titlul 
de maestru al sportului pe care mi 
l-a acordat puterea populară".

De asemenea, Gheorghe Băcuț spu
ne : „Am considerat și consider că 
sancțiunea m-a ajutat foarte mult și 
m-a readus la realitate, arătîndu-mi 
că pc viitor trebuie să mă atașez în 
toate acțiunile mele clasei muncitoa
re din care fac și eu parte, ca mun
citor și fin de muncitor".

Primind aceste memorii. Federația 
Romînă de Fotbal a apreciat că în 
perioada care s-a scurs, sportivii de 
mai sus ca și alți sportivi sancționați 
au dovedit în mod concret că \jr 
să 
cu 
de mișcarea noastră sportivă de tip 
nou. Ținînd seama și de angajamen
tele ferme pe care și le-au luat, Fe
derația a hotărît să ridice sancțiu
nile dictate, să le dea posibilitatea să 
se întoarcă în mijlocul sportivilor și 
să contribuie prin performanțele și 
comportarea lor la îndeplinirea sarci
nilor care stau în fața mișcării, noas
tre sportive.

unor

mea

se reabiliteze, să rupă definitiv 
orice fel de manifestare străină

★

N R. In urma acestei hotărîrl, E. 
Avasilichloa'e a primit drept de joc 
la C.S.M.S. lași, G. Serfozo la C.S M. 
Reși»a', L Băcuț la U.T.A. T. Ozon 
'a Rapid București, r-, Băcuț Ia 
C. S. Oiadea etc.

Hc'crîrea Federației Romîne de 
Fotbal de a ridica sancțiun'le res
pective trebuie înțeleasă ca un 
ultim sprijin dat acestor sportivi, 
trebuie privită cu tot spir tul de 
răspundere. Vedetismul, tendința de 
căpătuială, afacerismul și alte racile 
ale educației burgheze nu vor fi 
tolerate.

Partidul, poporul nostru, cere tu
turor sportivilor să dea dovadă de 

• o înaltă ținută morală, în șp rițul 
vieții noi pe care o construim 'n 
patria noastră. Sportivi nu trebuie 
să uite nici o clipă că succesele lor 
le datorează poporului nostru care 
le as gură cele mai bune condiții 
pentru practicarea sportului, 
poporul cere sportiv lor să dea 
vadă de muncă susținută, de 
destie, de atitudine corectă 
în producție cît și pe terenul de 
sport și în viața lor personală.

lai 
do
mo- 
atît

Reprezentativa Algeriei la egalitate 
cu Selecționata sindicală Petrol Chimie

Intîlnirea disputată aseară între se
lecționata Algeriei și selecționata sin
dicală Petrol Chimie a prilejuit din 
nou un spectacol fotbalistic de bună 
calitate, care a îneîntat pe cei peste 
30.000 de iubitori ai fotbalului, pre- 
zenți în tribunele Stadionului Repu
blicii. Oaspeții au demonstrat aceeași 
excelentă tehnică individuală și de

ansamblu. 
trebuit să 
tățile lor 
servit o replică neașteptat de puter
nică. Intîlnirea s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate: 2—2 (1—1), 
stabilit prin golurile marcate de Con- 
stantinescu (2), Mekloufi și Ben Tin 
four. A arbitrat M. Cruțescn.

De data aceasta însă, ei au 
facă apel la toate subtili- 
deoarece adversarul le-a

ta lună bogată în evenimente fotbalistice
Evenimentele fotbalistice se... pre

cipită în acest final de sezon compe- 
tițional. Luna iunie va fi cu adevărat 
bogată în manifestări ale acestui 
popular sport.

® La 10 iunie va lua sfîrșit cea 
mai importantă competiție : campiona
tul categoriei A. Ultima etapă este 
programată în cursul săptămînii — 
miercuri (St. roșu—Progresul, Rapid 
— Farul, Știința Timișoara—Dinamo 
Bacău, Dina.no București — Petrolul, 
U.T.A.—C.C.A: și Știința Cluj—Jiul).

© Patru zile mai tîrziu se va con
suma și ultimul act al ce ei de a doua 
competiții importante a fotbalului nos
tru : Cupa R;P.R. Finala se va dis
puta la București la 14 iunie.

• Intre timp va începe faza finală 
a întrecerii republicane de junior».

La 7 iunie este programată prima eta
pă a turncu'ui final al campionatului.de 
juniori, la care vor lua parte echipele 
campioane de regiuni și campioana o- 
rașului București. -Etapele următoare : 
>a 14, 21 (semifinalele) și 28 iunie 
(finala). Un joc de calificare va avea 
loc la 3 sau 4 iunie.

© Categoria C va lua sfîrșit la 1.4 
iunie, o dată cu etapa a XVlll-a. După 
aceasta va începe barajul (între.21 și 
28 iunie), cu participarea celor șase 
echipe cîștigătoare de serie.

• In sfîrșit, la 28 iunie își va încheia 
sezonul și categoria B, desemnîndu-și 
echipele care vor promova la catego
ria A.

• Dar Juna iunie este rezervată și 
pe tri> pregătirile selecționatelor noas 
tre. Astfel, de la 15 iunie își va con-

tinua antrenamentele comune lotul de 
tineret, în vederea partidei cu Suedia 
de la 28 iunie. De asemenea, după în
cheierea jocurilor din categoria A șî 
Cupa R.P.R. își vor începe pregătirile 
și jucătorii din lotul echipei naționale 
pentru ipartide’e din preliminariile 
turneului olimpic.

• Pe de altă parte vor avea 1oc 
cîteva întîlniri internaționale ale echi
pelor noastre de club. De pildă, Rapid 
va juca la 14 Iunie la Ankara cu e- 
chipa feroviară de acolo, iar la 21 iu
nie la București cu Lokomotiv Sofia, 
în calm! campionatului european fe
roviar.

Așadar, o lună foarte darnică cu 
amatorii de fotbal.

Dina.no
campionatului.de


Vineri și duminică s-au desfășurat 
două finale de campionat R.P.R. la 
ciclism: echipe contra-cronometru
(100 km) și semi-fond. Ambele compe
tiții au întrunit la stfert pe cei mai 
buni alergători, calificați în fazele 
preliminarii. Ne vom ocupa de data 
aceasta de prima competiție. Priori
tatea pe care i-o acordăm este moti
vată de faptul câ întrecerea desfășu
rată vineri se încadrează în progra
mul de pregătire al alergătorilor no
ștri pentru Jocurile Olimpice de la 
Roma care se vor desfășura în anul 
(1960.

In numărul 3392 al ziarului nostru 
'am publicat normele pentru selecțio
narea în lotul, olimpic de ciclism al 
R.P. Romîne. Pentru proba pe echipe 
ifcontra-cronometru. 100 km) se preve
de pentru anul 1959 — 2 h. 20:00,0,. 
iar pentru I960 — 2 h. 18:00,0. Aceste 
norme se referă la. echipe selecționate 
'din cei mai buni alergători care ne 
yor reprezenta la Jocurile Olimpice.

Discutînd comportarea alergători
lor în campionatul republican pe echipe 
prin prizma normelor olimpice (dar 
mai ales ținînd cont de faptul că cei 
mai bt+ni alergători au fost răspindiți 
în echipele de club), trebuie să spu- 
fiem de la început că s-a.realizat un 
progres neanticipat, că în ceea ce pri
vește probele contra-cronometru au 
crescut intr-un ritm mult mai raoid 
decît în alergările cu startul în bloc. 
Se desprinde clar din rezultatele ob
ținute că cicliștii noștri dispun de 
forță, an pregătire fizică și maturi
tate sportivă. Deficiențele semnalate 
în competițiile pe etape trebuie .cău
tate "în lipsurile tactice și acelea teh
nice (de schimbare a ritmu'ui în tim
pul ruperilor, a sprinturilor).

Prima formație a clubului sportiv 
Dinamo — campioană republicană — 
a realizat 2 h. 23:01 (medie orară 
’41,960 km). Pe prima parte (50 km) 
'aceeași echipă a obținut 1 h. 10:39. 
Timpul din prima jumătate a cursei 
he arată că dinamoviștii au slăbit pe 
cea de a doua parte (o explicație este 
și aceea că A. Șelaru a suferit o de
fecțiune mecanică). Oum aproape toa
te ccle'alte formații au niers mai bine 
spre sfîrșitul cursei înseamnă că în 
condiții normale dinamoviștii at fi 
putut realiza norma olimpică pentru 
(acest an. Și aceasta cu o echipă care 
hu reprezintă, firește, (valoric) o selec
ționată a celor mai buni cicliști ro- 
nîni. iată deci că avem posibilități să 
latingem și chiar să depășim haremu
rile olimpice care au fost calculate 
(pentru o bună comportare la J.O.

Performanța dinamoviștilor nu este 
însă singura C.C.A. I (2 h. 24:51), 
Victoria I (2 h. 27:24), C.C.A. 11 (2 h.

Din toate
fost deskmnați cîștigătorii 

ETAPEI DE CALIFICARE LA BOX 
i *

Sîmbătă seara s-au desfășurat la Cra
iova finalele campionatului jepublio^n 
<Te calificare Ia seniori pe anul 1959. 
^Majoritatea meciurilor au fost de o bu- 

ifnă valoare tehnică, evidențiind forma 
remarcabilă a unor boxeri tineri, pe 
cale de afirmare. Iată cîștigătorii etapei 
ide calificare în ordinea categoriilor: 
I? Davîdescu (București), E. Iliescu 

’(Iași), A. Nuri (Constanța), M*.  Ghencea 
(Constanța). C Popa (București), M. 
Goanță (București), I. Pîrvu (Craiova), 
I. Paduraru (Cîmpina). I. Botezan 
(Cluj), I. Monea (București), Dt Tran
dafir (București). La categoria grea V. 
Netea și V. Teglas au fost descalificați 
pentru lipsă de combativitate.

FINALA CAMPIONATULUI DE FOTBAL AL 
ȘCOLILOR PROFESIONALE

Miercuri dupâ masa cu începere de la 
ț>ra Ia,45 (in deschidere la meciul Dinamo-

Concursul Pronosport Nr. 22 (etapa 
din 31 mai) s-a încheiat cu unele re
zultate surpriză care au contribuit ca 
multe din buletine să nu aibă prevăzu
te pronosticurile respective.
' Dintre surprizele etapei cele mai 
mari trieri le-au constituit rezultatele 
de egalitate de la Constanța (Farttl- 
Știinla Cluj), Bacău (Dihamo Bacău 
— Steagul Roșu). Arad (C.F.R. — 
C.S.M. Reșița) și Cîippina (Poiana — 
Prahova Ploeștij.

In aceste condițiuni, premiile — așa 
după cum arata și rezultatele provi
zorii ale t'ierii — stat foarte frumoase.

Fără îndoială că, și concursul Nr 23 
(etapa din 7 iunie) este protriițător. 
Trebuie știut că acesta este ultimul con
curs a! sezonului în care.mai sînt pro
gramate meciuri din campionatul cate
goriei A dedare-e ultima etapă se dis
pută miercuri 10 iupie. Deci, fiecare 
participant va trebui să iie.jpneeent la

Schimbîndu-se cu rîndul la conducerea micului pluton, cicliștii peda
lează puternic pentru realizarea unui timp cit mai bun in campionatul repu
blican de semifond pe echipe.

27:59), Dinamo II (2 h. 29:21) au rea
lizat performanțe promițătoare. In a- 
ceste echipe se află alergători dotați 
pentru -stfel de probe, după cum este 
știut că avem și ălți cicliști buni care 
din diferite motive n-au putut lua 
parte la întreceri. Există deci suficien
te cadre pentru o bună pregătire în 
vederea participării cu succes la J.O. 
Rămine ca antrenorul federal să co
ordoneze și antrenorii din cluburile 
sportive să conducă cu competență' 
pregătirea selecționabililor. O impor
tanță deosebită are programul cotn- 
petițional. Pentru verificarea stadiu
lui de antrenament al rutierilor este 
necesară introducerea în programul 
competițional a concursurilor contra- 
cronometru pe echipe.

Se pare că în stadiul în care se află 
ciclismul nostru (ne referim la nive
lul tehnic și tactic) cele mai valoroase 
reprezentative care se pot selecționa 
sînt acelea pentru competițiile pe e- 
chipe contra-cronometru. Pînă cînd 
nivelul tactic și tehnic va ajunge din 
urmă nivelul pregătirii fizice este ne
cesar să insistăm pentru pregătirea 
unor astfel de formații, mai ales că 
pînă la Jocurile Olimpice nu ne-a 
mai rămas prea mult timp.

Juniorii care au evoluat în campio
natul republican s-au dovedit foarte 
bine pregătiți. Media orară realizată 
de campioni (40,106 km) este — prin 
comparație — chiar mai valoroasă de
cît cea realizată de seniori. Și aici 
problema se pune numai în ceea ce

sporturile
Rapid) se va disputa pe stadionul Repu- 
bl cii finala campionatului de fotbal a șco
lilor porfesionale din București între echipa 
școlii profesională „Boleslaw Bierul" și 
echipa școl i profesionale ,,23 August".

CONCURS DE ORIENTARE TURISTICA 
LA SIBIU

Agenția de turism O.N.T. Carpafi din 
Sibiu a organizat de curînd un concurs 
de orientare turistică gradul II în Dum
bravă și împrejurimile orașului. Este in
teresant de remarcat câ parficipantii au 
trebuit să parcurgă traseul pe biciclete.

Concursul a fost dotat cu cupa transmi
sibilă ,,O.N.T. Carpați". Ea a fost cucerita 
de echipa asociației sportive ,,Balanța" 
Sibiu, care s-a dovedit a fi cea mai bine 
pregătita.

lată clasamentul primelor trei echipe 
clasate (au luat parte 10 formații) : 1.
Balanța I 713 p ; 2. I.R.U.M. 687 p ; 3. 
Voința 633 p.

ilio fonescu, coresp.

acest concurs ale cărui meciuri vor a- 
duce o mare clarificare în clasament.

Programul acestui concurs cuprinde 
meciuri interesante cum sînt: Retrolul 
— U.T.A., Știința Timișoara — Dinamo 
București, Știința Cluj — Rapid, Fa
rul — Steagul Roșii, C.C.A. — Jiul și 
șase meciuri din campionatul catego
riei B.

Amănunte asupra acestui concurs 
găsiți în Programul Loto-Pronosport 
nr. 268 care a apărut ieri dimineață.

344.658 LEI REPORT LA PRONO-
EXPRES

Concursul Pronoexpres Nr. 22 care 
se închide astâ-seară în întreaga țară 
ere un report deosebit de important: 
344.658 lei, Repartiția acestui report pe

(Foto Gh. Ștefănescu)
privește nivelul de pregătire pentru 
viitor pe care-1 poate asigura capaci
tatea antrenorilor noștri. De mai mulți 
ani întrezărim la alergătorii noștri (în 
perioada de juniorat) mari posibilități 
care rămîn însă nerealizate. Firește, 
aceasta nu este numai din vina aler
gătorilor ci și din a antrenorilor. A- 
tenție deosebită deci la modul în care 
decurge pregătirea 1

H. N.

DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI
O acțiune binevenită !

Pe lîngă consiliul orășenesc 
U.G.F.S. Mediaș a luat ființă consi
liul turistic, care va conduce activi
tatea turistică din orașul nostru. Una 
din preocupările de bază ale consi
liului este formarea a cît mai multor 
cercuri de turism în cadrul întreprin
derilor din oraș. Primul cerc a fost 
constitmt la asociația sportivă „Tex
tila" de pe lîngă întreprinderea „Va- 
sia Vasilescu". Cercul a și organizat 
excursii la Orașul Stalin și Piatra 
Craiului, la care au luat parte aproa
pe 200 excursioniști. Consiliul turis
tic a mai luat măsuri pentru organi
zarea unui curs de instructaj turistic 
și de Crucea Roșie. Ar fi de dorit ca 
și asociațiile sportive Vitrometan, Re
cord, Gaz Metaii, Olimpia, Tractorul, 
Flacăra etc. să ia măsuri pentru or
ganizarea unor asemenea cercuri tu
ristice.

Dan Vintilă

Din experiența unei asociații 
sportive fruntașe

Cu cîțiva ani în urmă, în satul Tu
dor Vladimirescu. comuna Vișina Ve
che, raionul Corabia, nici nu se pome
nea de sport. Activitatea sportivă a 
început de-abia din anul 1957, cînd 
a luat ființă asociația sportivă Victo
ria. La început a fost greu! Dar prin 
munca entuziastă a consiliului. în 
frunte cu președintele Alex. Logofetes- 
cu și secretarul Teodor Gîrgel, care au 
știut să atragă în jurul lor marea 
majoritate a membrilor, greutățile au 
fost rînd pe rînd învinse. Sportivii au 
construit un frumos teren, și-au pro
curat materiale și echipament sportiv, 
au amenajat sediul asociației sporti
ve etc. Azi, membrii asociației își 
desfășoară activitatea în secțiile de 
atletism, volei, șah, oină și tir. In 
timpul care a trecut de la înființarea 
ei, asociația sportivă Victoria și-a 
lărgit rîndurile, numărînd astăzi 211 
membri care cotizează cu regularita

categorii este următoarea: 250.000 lei 
la categoria I, 84.829 Iei la catego
ria a Il-a și 9.829 lei la categoria a 
III-a.

Este bine știut că acele concursuri 
care au report trezesc un mare interes 
în rîndurile participanților așa că este 
de așteptat ca la tragerea din urnă 
care are loc mîine seară la Satil-Mare 
să se anunțe un fond de premii din 
cele mai frumoase.

PREMII IN OBIECTE PENTRU 
SPECTATORII CUPLAJULUI DE LA 

STADIONUL „23 AUGUST"
La cuplajul de duminică de pe sta

dionul ,,23 August" I. S. Loto-Prono- 
sport acordă următoarele premii :

Pentru spectatorii care vor fi găsiți 
de organele de ordine pe locurile tor:

• C.S.A. Ploești, Petrolul Ploești fi 
pjonatul categoriei B • Duminică

Irf campionatul categoriei B de 
rugbi, cele mai importante meciuri 
s-au disputat la București. Astfel, -Di
namo Miliția a întrecut cu multă di
ficultate pe Sirena cu 9—6 (6—6). 
Meciul a fost influențat de terenul 
greu și de ploaia care a căzut neînce
tat. In această situație treisferturile 
n-att fost puse în valoare, lupta pentru 
balon dîndu-se în special între îna
intași. Au marcat: Purdea (încercare) 
și Szilagy (două lovituri de pedeapsă) 
pentru învingători, respectiv Seni (2 
Ictvituri de pedeapsă). Rapid a între
cut cu 11—0 (3—=0) pe S.N.M. Con
stanța Au înscris: Scurtu (încerca
re),’Oprea (2 încercări), Marinescu 
(1 transformare). (Al. Paulescu, 
coresp).

Alte rezultate : Meteor— Petrolul Pi
tești 0—3 (0—0), Arhitectura—C.S.A. 
Ploești 5—52 (0—20), Știința Bucu
rești — Metalul M.I.G. II: 12—3
(6—0) La Ploești Petrolul a întrecut 
mai greu decît era de așteptat pe Uni
rea Brăila cu 5—0 (0—0). (L. Holan, 
coresp).

' ‘ clasamente

4
Seria I

1. C.S.A. Ploești 10 7 1 2 104: 31 25
2. Cetatea Bucur 9 6 3 0 60: 21 24
3. Dinamo Miliția 9 7 1’ 1 56: 16 24
4 Știința Buc. 8 6 1 1 90: 23 21
5. Rapid 7 5 0 2 167: 9 17
6. Metalul M.I.G. II 8 3 1 4 73: 47 15
7. S.N.M. Constanța 9 3 0 € 40: 65 15
8. Sirena 7 3 1 3 64: 40 14
9. Petrolul Pitești 9 2 0 7 34: 85 13

10. Meteorul 9 0 1 8 18:186 10
11. Arhitectura 9 0 1 8 14:195 9

te. Ei și-au planificat ca din sumele 
de bani ce le vor strînge să-și îtn- 
prejmuiască terenul sportiv, să con
struiască o arenă de popice și să-și 
procure materialele și echipamentul 
sportiv de care mai au nevoie. Deși 
activează de puțină vreme, asociația 
din satul T. Vladimirescu are 11 
sportivi clasificați, iar dintre tinerii 
angrenați în concursurile sportive de 
casă pentru insigna „Cel mai bun 
sportiv din 10", 14 au și intrat în 
posesia insignelor.

Cheia succeselor acestei asociații 
sportive o constituie sprijinul perma
nent al organizației de partid din 
sat și strînsa colaborare cu organi
zația U.T.M. De asemenea, succesele 
sînt rodul muncii colective a consi
liului asociației și participării active 
la îndeplinirea sarcinilor a tuturor 
membrilor ei.

M. Coa’ta

Un tlnăr șshist cu mari perspective
I

Cu prilejul întrecerilor regionale de 
șah desfășurate la Roșiorii de Vede, 
s-a evidențiat tînărul participant din 
Tr. Măgurele, Alin Genescu în vîrstă de 
14 ani. El a reușit să întreacă, prin
tre alții, și pe rutinatul șahist de cate
goria întîia, Virgil Pelcuță din Ro
șiorii de Vede. In prezent tînărul șa
hist are categoria a doua și o notă 
pentru categoria întîia. Alin Genes
cu s-a calificat în sferturile de finală 
ale campionatului republican indivi
dual, care îi vor oferi desigur o nouă 
posibilitate de afirmare.

Al. C. Popescu

Intîiniri cu sportivii de la sate

De curînd, echipa de oină a școlii 
de meserii din Sibiu, aparținînd aso
ciației sportive Energia, s-a deplasat 
în comuna Porcești unde a susținut 
citeva întîlniri cu formația locală.

una bicicletă Carpați, una garnitură de 
pat din olandină, trei metri stofă și 
șapte mingi de fotbal.

Pentru spectatorii care vor fi găsiți 
de organele de ordine pe locurile lor 
și vor avea asupra lor buletine Pro
nosport (depuse pe numele lor) : un 
aparat de radio Balada, un ceasornic 
de mînă și trei metri ștofă.

1 BU'F.TIN CU 12 REZULTATE 
LA CONCURSUL Nr. 22

In urma trierii buletine! r depuse la 
concursul Pronosport Nr. 22 (etana din 
31 mai) au fost stabilite următoarele 
rezultate provizorii:

1 varianta cu 12 rezultate
60 variante cu 11 rezultate
652 variante cu 10 rezultate

Valoarea premiilor va fi fixată după 
definitivarea operațiunilor de omolo
gare.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Prpnosport

(Neprezentîndu-se Ia un meci, ArhiM 
tecțura a pierdut 1 punct).

Știința Petroșani conduc în cam- 
se dispută optimile „Cupei P.r.R."

Seria a II a 1
1. Petrolul Ploești 9 7 1 1 106: 26 34
2 Zimbrul Tecuci 9 7 1 1’ 53: 18 24
3. Petrol Chimie Buc. 9 7 0 2 75: 25 23
4. Aeronautica 9 5 1 3 51: 37 2©
5. Unirea Brăila 9 4 1 4 46: 23 1»
6. C.F.R. Buzău 9 3 2 4 43: 39 17
7. Știința Galați 9 2 2 5 36: 32 14
8. Progresul G-alațl 8 2 2 4 18: 24 14
9. Laminorul Roman 8 2 0 6 27: 60 11
10 . Cimentul Medgidia 9 0 0 9 6:177 «

(Neprezentîndu-se la un meci, Știin?
fai Galați a pierdut 1 punct).

Jocul Laminorul Roman — Progresul
Galați se dispută la 14 iunie la Roman.

Seria a III-a

T. Știința Petroșani 8 8 0 0 173: 11 24
2 Olimpia Or. Stalin 8 6 0 2 58: 19 2B
3. C.F.R. Cluj 8 5 0 3 41: 55 18
4. Chimica Tîrnăveni 8 4 13 73: 53 17
5. C.S.A. Sibiu 8 4 0 4 33: 31 ie
6 Minerul Lupenl 8 3 1 4 36: 34 15
7. CF.R. Timișoara 7 3 0 4 40: 35 13
8. Corvinul 7 10 6 27:130 9
9. Utilajul Petroșani 8 0 0 8 6:1’17 7

(Neprezentîndu-se la un meci, Utilajul
a pierdut 1 punct).

*
Duminica 7 iunie se vor disputa 

optimile „Cupei R.P.R." Cu acest 
prilej se vor juca partidele: Zimbrul 
Tecuci—Constructorul Bîrlad, Știința 
Galați—C.C.A., C.S.A. Sibiu—Știința 
Cluj, Știința Timișoara—Dinamo Bucu
rești, S.N.M Constanța—Constructo
rul București, Petrolul Ploești—Me
talul M.I.G. I. Rapid Bi^c.—Știința 
Petroșani, C.F.R. Grivița Roșie — Si
rena. (Primele echipe sînt gazde). -

Jticînd mai tehnic, sportivii din Si
biu au reușit să întreacă echipa din 
Porcești cn scorul de 5—2 (tur) și 
8—7 (retur). In partidele urmăl > 
selecționata comunei Porcești, a dis
pus de oaspeți cu 14—5, iar în retor 
au terminat la egalitate: 2—2. între
cerile care au constituit un bun pri
lej de popularizare a sportului nostru 
național și au fost urmărite de un. 
mare număr de spectatori.

Vasile Ciolacu

Vești din Regiunea Autonomi 
Maghiară

• Zilele trecute a luat sfîrșit la 
Tg. Mureș, primul curs de înot din 
acest an pentru copii. Un număr de 
60 copii între 6—12 ani, au învățat 
să înoate sub îndrumarea profesoarei 
de educație fizică Magdalena Fazaă 
kas.

• In sala I.M.F. din Tg. Murați, 
s-au desfășurat t'mp de două > 
întrecerile din cadrul concursului re
gional de tir cu arcul. Au participat 
42 concurenți, reprezentînd asociațiile 
sportive Știința Tg. Mureș, Voința 
Reghin, Victoria Reghin, Voința 
Gheorghieni și clubul școlar Harghi
ta din Tg. Mureș. Iată cîștigătorii 
diferitelor .probe: Medard Kerekes 
(Știința Tg. Mureș) învingător în 

două probe, Magda Bige (St. Tg, 
AL), Victoria' Szabo (St. Tg. M.), 
Laszlo Lazăr (Voința Gheorghieni)^ 
Pal Rethi (Clubul șc.), Eva Baca 
(Clubul șc.) și Elisabeta Lukacs (Va« 
ința Gheorghieni).

9 Sportivii din Acățari att hotărît 
în cadrul unei adunări generale să 
amenajeze prin muncă voluntară o 
arenă de popice. Ei s-au angajat să 
inaugureze noua bază sportivă în ciiM 
stea zilei de 23 August.

★
Timp de două zile, în regiunea mitnJ 

ților Harghita s-a disputat prima fază 
a tradiționalului concurs de orientar» 
turistică „Cupa R.A.M." Au participat 
14 echipe mixte, care au parcurs un 
traseu lung de circa 50 km.: Miercu-I 
rea Ciuc — Harghita Ciceti — Har-*  
ghita Racoș — Masivul Harghita Mă-' 
dăraș — Gara Ciceu. Concursul s-a 
disputat pe un timp neprielnic (Iapa*  
viță, vînt puternic, ceață) care a in
fluențat într-o oarecare măsură buna 
lui desfășurare, lată clasamentul pri
melor trei locuri: 1. Stăruința Tg. Mu
reș condusă de Eugen Czellecz; 2. 
Oțelul Roșu; 3. Textila Mureș I.

loan Păuj



Pe urmele materialelor publicate
' • „Articolul „CU TOATA FERMI
TATEA ÎMPOTRIVA COSMOPOLI
TISMULUI" a avut darul să mă tre
zească la realitate. Am dat dovadă de 
lipsă de vigilență lăsînd să pătrundă 
in camera pe care o ocupam la ca
bana Poiana persoane străine, "care 
«u deranjat liniștea celorlalți sportivi 
găzduiți acolo, ascultînd muzică de
cadentă pe benzi de magnetofon. Mă 
simt vinovat și de faptul ca n-am luai 
atitudine atunci cînd s-ait mai petre
cut asemenea fapte". Marcel Stuparu, 
cel care ne-a scris aceste rînduri, re
cunoaște că vina lui este cu atît mai 
mare cu cit răspunde de educația spor
tivilor, în fața cărora trebuie să fie 
exemplu de conduită. El se angajează 
ca pe viitor să combată cu tărie ase
menea fapte și să dea dovadă de mai 
mult spirit de combativitate.

• Asociația sportivă I.T.B. din Ca- 
pîti'ă mulțumește ziarului nostru pen
tru ajutorul dat în articolul „CUM 
SINT FOLOSITE MIJLOACELE DE 
AGITAȚIE". In răspunsul pe care l-am 
primit se arată măsurile luate pentru 
lichidarea lipsurilor. Astfel, se întoc
mesc programe săptăminale pentru 
stația de radioamplificare unde se 
anunță toate rezultate'e înregistrate 
de echipele asociației, ca și diferitele 
noi concursuri, se popularizează Spar- 
tachiada de vară a tineretului etc. De 
asemenea, la intrarea în grupul social 
al întreprinderii, se va monta o vi
trină cu diplome, plachete, cupe și 
cărți sportive, iar la gazeta de perete 
vor fi popularizați mai tnu'ți sportivi 
fruntași în producție. Cu sprijinul 
consiliului raional U.C.F.S. „1 Mai", 
vor avea loc lunar conferințe cu toți 
sportivii asociației. De asemenea, în 
fiecare lună, consiliul asociației va 
analiza desfășurarea muncii de pro
pagandă și agitație.

• „Cînd cineva de la „Sportul popu
lar" va mai da ochii cu mine la Șan
tierele Navale Galați, își va da seama 
că în comportarea mea s-a produs 
o cotitură. Articolul „PRINTRE SPOR- 
' ȚI DE LA ȘANTIERELE NAVALE 
w..kLAȚI“ m-a determinat să mă rup 
de viața dezordonată pe care am dus-o 
(chefuri, nopți pierdute, absențe de la 
©erviciu și antrenamente etc). Un

sprijin real, ne scrie fotbalistul Potti- 
pi iu Ghețău de la „Ancora" Galați, 
ini-au dat în această direcție și tova
rășii cu care lucrez". Ne bucură pozi
ția autocritică, cinstită, a tov. Ghe- 
țâu, dar în același timp nu ne putem 
explica de ce nu ne-au răspuns, pînă 
în prezent și colegii săi de echipă 
Viorel Angelescu, Anton Ștefănescu și 
Gheorghe Călin. Poate ne răspunde 
pentru ei consi'iul asociației sportive 
„Ancora" Galați.

• In numărul 3384 al ziarului nos
tru a apărut articolul „SE JOACA CU 
AVUTUL OBȘTESC". In răspunsul pa 
care l-am primit de :a asociația spor
tivă „Voința" Constanța se arată că 
critica făcută este pe deplin justificată. 
„.Magazia asociației este instalată în- 
tr-un beci, iar atunci cînd în sala clu
bului se joacă tenis de masă, tot pra
ful cade peste materialele sportive. 
Este drept că și magazionerul Gheor
ghe lonaș a dat dovadă de o totală 
neglijență față de aceste bunuri, fapt 
pentru care consiliul asociației a ho- 
tărît înlocuirea lui. Pe de altă parte, 
am intervenit la Sfatul Popular re
gional, care ne-a repartizat un teren 
tinde urmează să amenajăm în ctirînd 
o bază sportivă și un nou sediu al a- 
sociației".

9 „Articolul „ASPECTE DIN AC
TIVITATEA ASOCIAȚIILOR SPOR
TIVE ORADENE" ne-a ajutat foarte 
mult în muncă, ne scrie consiliul aso
ciației sportive „Chinezul" Oradea. 
Pentru îmbunătățirea activității spor
tive și pentru întărirea organizatorică 
a asociației, s-au luat următoarele 
măsuri: s-a înființat cercul turistic și 
4 noi secții pe ramură de sport (fotbal, 
tir, tenis de masă și șah). Numărul 
membrilor U.C.F.S. a crescut la 420, 
față de 120 în ianuarie și 180 în fe
bruarie a.c. Ne angajăm ca pînă la 
sfîrșitul anului să depășim cifra • de 
500. Au fost organizate concursuri de 
șah și tenis de masă, iar la crosul „Să 
întînipinăm 1 Mai" au particioat 250 
concurenți. Un prețios ajutor în mun
că, în vederea lichidării lipsurilor 
semnalate, l-am primit îndeosebi din 
partea organizației de bază P.M.R. 
și a comitetului de întreprindere".

Frumoase perspective
pentru voleiul nostru masculin

In numai zece zile (între 15—24 
mai) voleibaliștii și voleibalistele noa
stre au avut un bogat program in
ternațional : meciurile București—Pa
ris, disputate la Constanța, și „Cupa 
Dinamo", organizată 
ținut treaz interesul 
tui sport.

Dacă victoria (3-0) 
ma reprezentativă a

Mincev, Chiriță, Pă-

în Capitală, au 
iubitorilor aces-

obținută de pri- 
Bucureștiului în

vel, Timirgazin,
dureții, Wolf—lordache), alcătuită a- 
proape numai din debutanți. Aceștia 
s-au comportat aproape la aceeași va
loare cu cei consacrați, cucerind vic
toria cu 3-1, Fără îndoială este me
ritul jucătorilor, dar și al antrenorilor 
Nicolae Sotir și Tănase Tănase, care 
au dovedit pricepere și interes în pre
gătirea echipelor masculine.

măcar selecționate), prima echipă a 
Bucureșt'iului a întrecut cu 3-0 selec-, 
ționata Parisului care cuprindea mul- 
te jucătoare cunoscute.

Echipa feminină de tineret a Capi
talei a fost întrecută cu 3-2 (după 
ce condusese cu 2-0 la seturi) de re
prezentativa Parisului. Infrîngerea nu; 
trebuie să ie demobilizeze pe ■ tinerele 
noastre jucătoare. Domnica Costîc, 
Alexandrina Oproiu, Cornelia Moraru 
II, Alexandrina Berezeanu, Rodica 
Zoicaș, Dana Golimaș, Viorica Geor
gescu și Judith Cohn erau la primul 
lor meci internațional. Comportarea 
lor a lăsat să se 
reale perspective,
aici s-a simțit „mîna“ celor 
trenări, prof. Nicolae Tărchilă 
stantin Vieru.

După două victorii care
speranțe, înfrîngerea categorică (0-3)j ■. 
a dinamovistelor în fața jucătoarelor/ 
de la Dinamo Moscova a afectat pe 
iubitorii voleiului. Aceasta din două 
motive: în primul rînd pentru că e-t 
chipa a fost alcătuită din jucătoare 
cu o bogată experiență internațională 
și în al doilea rînd, pentru că valoa
rea reală a învinselor e cu totul alta»: 
mult mai ridicată. E drept că și echi-i 
pa oaspe a jucat excelent, făcînd în 
partida cu Dinamo București o ade*  
vărată demonstrație de volei.

★

întrevadă că au 
Fără îndoială, șir 

doi an- 
și Con-

dădeau.

Roman in plină acțiune. Blocajul francezilor Bertagnol și Cotirtin se 
dovedește a fi ineficace în fața impetuozității căpitanului reprezentativei 
orașului București (Pază din meciul București — Paris 3—0).

(Foto V. Bageac)
Cu o splendidă victorie, a formației 

Dinamo București, s-a încheiat și tur
neul masculin din cadrul competiției 
„Cupa Dinamo". Mai presus de acest 
succes final s-a situat valoarea deo
sebită pe care au demonstrat-o dina- 
rnoviștii în acest turneu. In cele pa
tru meciuri susținute ei n-au pierdut 
decît un set (3-1 cu Ruda Hvezda), 
învingînd pe Dinamo Moscova, Di
namo Berlin și M.S.P. (R.P. Chine
ză) cu 3-01 De puține ori am văzut 
o echipă de club jucînd atît de bine 
ca Dinamo București în. meciul cu 
Dinamo Moscova. Demn de remarcat 
e faptul că învingătorii n-au prezen
tat nici unul din sportivii care au 
jucat la Constanța. Aici trebuie 
subliniat aportul substanțial adus de 
prof. Victor Surugiu, antrenorul echi
pei.

meciul cu selecționata Paris era aș
teptată, datorită componenței echipei 
noastre (printre alții jucau Roman, 
Rusescu, N'icolau și Mieulescu), cit 
totul alta era situația în meciul al 
doilea, în care francezilor (avînd în 
frunte pe Caballero, Priere, Bertag- 
nol și Courtin din echipa națională) 
le dădea replica o echipă tînără (Pa-

O COMPETIȚIE RFUȘ1TĂ:

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE VITEZA PE CIRCUIT

ridicată pe 
atît cei con- 
speranțe. In

Duminică s-a consumat primul act 
al campionatului republican de viteză 
pe circuit. Pe traseul din Cîmpina au 
concurat cei mai buni alergători dm 
țara noastră și evolțkia lor a prilejuit 
Îmbucurătoare constatări.

• Organizatoarea întrecerii asocia
ția sportivă „Poiana" Cimpina a 
dovedit multă maturitate, reușind sd 
pună la punct și cele mai mici detalii 
ale unui concurs atît de dificil. In “■ 
ceasta direcție trebuie subliniat spri
jinul efectiv pe care l-a oferit Cîmpi-

'ilor federația Roinînă de Moto- 
lism. Remarcăm — de asemenea — 

dragostea cil care spectatorii din Cim- 
'pina înconjoară sportul cu motor. Ce 
mărturie mai elocventă poate fi de
cît aceea că peste 10.000 de oameni 
au asistat timp de aproape 8 ore la 
concurs, cu toate că la un moment 
dat 'începuse să plouă. O răsplată pen
tru eforturile depuse de organizatori 
este aceea că la Cimpina se va des
fășura la 12 iulie faza a IlI-a (ul
tima} a campionatului republicau} de 
viteză.

• Cei mai în formă alergători (ne 
referim, lirește, la cei ale căror ma
șini au rezistat pînă îrț final) au fost: 
<0 Nedelctt (Dinamo), Gh. Ion 
’(C.C’A.), Tr. Macarie (Dinamo), FI. 
Costache (C.C.A.) și Gh. Mormo- 
cea (C.C.A.). Trebuie subliniată și 
(comportarea motocicliștilor V. Szabo 
’(Dinamo), M. Dănescu + C. Udrescu 

■'(C.C.A.), Gr. Bereny (Metalul), T.

Popa (Dinamo), Venera Vasilescu 
(Metalul), Maria Iliescu (Metalul), N. 
Buescu (Rapid), S. Miliutin (Loc. PI.), 
M. Cernescu (Dinamo), Gh. Voicule- 
seu (C.C.A.). Toți aceștia au contri
buit la realizarea 
petiții.

• Deși n-a fost
număr suficient de 
provincia a lăsat 
presie. Clubul sportiv Oradea a ob
ținut două locuri trei (arin Morgareta 
Unghi și O. Polonhap), Locomotiva
Ploești un loc trei (prin S. Miliutin), 
„Poiana" Cimpina un loc cinci (prin 
I. Stoian) etc. Dar mai mult decil 
rezultatele au impresionat dîrzenia st 
combativitatea alergătorilor, socotim 
însă că pentru creșterea nivelului lor 
este necesar ca motocicliștti noștri 
fruntași să participe cit mai des la 
competițiile organizate in provincte, 
competiții care oferă prilejul unui util 
schimb ' de experiență.

• întrecerile de duminică ne-au pri
lejuit și evidențierea unor elemente ti
nere. Cuplul E. Keresteș -ț- I. Gavrilă 
(C.C.A.), Gh. Dragotă (C.C.A.). 1. 
Buchner (C.C.A.) — elemente noi în 
motociclism sau în probele respective1 
— au participat direct la lupta pen
tru primele locuri, reușind să se im 
pună. Acțiunea de întinerire a cadre
lor sportului nostru cu motor trebuie 
continuată cu și mai multă hotărîre.

In această direcție — în afară de

unei reușite eoni-

reprezentată de un 
mare de alergători, 
totuși o bună im-

F.R.M. — trebuie să-și spună cuvîntuj 
asociațiile și cluburile sportive.

• Arbitratul în motociclism este din
ce în ce mai bun. La aceasta con
tribuie, firește, și faptul că sînt pro
movate mereu cadre noi. Duminică, 
printre premiații concursului au fost 
și trei... arbitri. Celor mai buni (117. 
liornischer, p. Răduț și lolanda Mav- 
rodin) le-au fost oferite premii și a- 
lergătoril nu și-a'u precupețit — cu 
ocazia acestei festivități ' ~ '
zele...

© Spectatorii 
și oficialii l-au 
pe N. Buescu care împlinea 
ocazie 30 ani de activitate sportivă. 
Emoționant a lost faptul că N. Bue- 
scu a fost purtat pe brațe de cei mai 
tineri alergători, de acei care au avut 
și au de învățat din conștiinciozitatea 
acestui vechi alergător.

• Organizatorii au decis suspenda
rea (pentru prima fază) a alergă-U 
clasei 125 cmc curse, deoarece Mihai 
Pop a suferit un accident mecanic ș‘ 
nu s-a putut întruni numărul regula
mentar de alergători.

H. NAUM

★

Echipele feminine de volei 
nut trei victorii și au suferit 
frîngeri în aceste zece zile 
internațional. Cu Elisabeta
Doina Vințan, Coca Constantinescu și 
Elena Busuiocescu-Codoi ca jucătoare 
de bază (anul trecut rezerve sau nici

Imagine de la prima fază a
țUit desfășurată la Cîmpina-

natului

V J-',-- ♦ ; S 5*!s;>voaa
de viteză pe cir*

ȚFoto; H; NaumJ

Uplau-

au obți- 
două în
de volei
Qoloșie,

cîmpineni, 
sărbătorit

alergătorii 
duminică 

cu această

„Toate aceste jocuri internaționale 
au făcut parte din programul echipe
lor noastre în vederea campionatelor 
mondiale de volei care vor avea loo 
anul viitor în Brazilia — ne spunea 
zilele trecute tov. 1. Săceanu, secreta-1 
rul general al F.R.V. Trebuie remar
cată în special valoarea 
care au atins-o băieții 
sacrați, cît și tinerele
schimb, la fete mai avem mult de 
lucru pentru a pune pe picioare o 
echipă valoroasă. Meciurile susținute 
la Constanța de jucătoarele noastre 
au fost îmbucurătoare în această di
recție. In ceea ce privește campiona-i 
tele mondiale, planul nostru prevede 
ca în acest an să dăm o atenție deo
sebită echipelor de tineret. Avem în 
vedere și organizarea unor echipe re
prezentative de juniori".

MIRCEA TUDCRAN'î

Sosirea boxerilor
care au participat 

la campionatele europene
Astăzi la orele 20,30 se reîntoarce 

în țară pe calea aerului lotul de bo
xeri care a reprezentat țara noastră 
la campionatele europene desfășurate 
în orașul Lucerna.

Activitatea la natație
Deși ne aflăm abia după etapa a 

IlI-a, nu este deloc prematură afir
mația că duminică la Oradea s-a 
disputat partida „cheie" a campiona
tului republican de polo pe apă. In
tr-adevăr, în fața a peste 2.000 de 
spectatori Dinamo București a reușit 
să întreacă, dtipă multe emoții, pe 
principala sa concurentă la titlu, for
mația C. S. Oradea. în urma acestei 
victorii dinamoviștii păstrează șansele 
cele mai mari pentru a ocupa primul 
loc în. clasamentul competiției. După 
cum ne-a relatat corespondentul 
nostru Zoltan Singer, meciul s-a des
fășurat după toate cerințele jocului 
modern.

Nu același lucru se poate spune și 
despre partida disputată de formațiile 
bucureștene C.C.A. și Știința. Meciul 
lor a abundat în faze confuze, în nu
meroase greșeli tehnico-tactice și, în 
plus, a păcătuit printr-un ritm neper- 
mis de lent pentru două echipe, care, 
spre deosebire de alte formații ale 
campionatului, s-au bucurat de con
diții optime de pregătire, lată clasa
mentul înainte de desfășurarea etapei 
a IV-a:
1. C.C.A.
2 Dinamo București
3. “ “ * '
4.
5.
6. 
7.

2 2 0 0 1 
2 10 11 
î r o o 
2 10 1 
2 0 0 2 
2 0 0 2

PESTE 1.000 DE COPII LA CONCURSUL DE LA FLOREASCA
Un număr record de pârtiei pa nți 

s-a înregistrat sîmbătă și duminică 
la bazinul Floreasca cu prilejul con
cursului organizat în cinstea Zilei 
internaționale a copilului. Desfășu
rarea probelor, urmărite de un public 
numeros, a prilejuit întreceri viu dis
putate și unele rezultate remarcabile. 
Iată cîteva rezultate tehnice: băieți: 
33,33 m liber: C. Georgescu (C.S.U.) 
21,0; M. Zager (CI. șc.î 21,0; 66.66 
Bi, liber; M. Bucurescu (CI, șc.) 45,5;

C.S. Oradea
Știința Cluj
C.S. Tg. Mureș 
Știința București
IncJ. Linei Timișoara

IT. 7
14- 6
11: 6 
5: S 
9:1.3 
2:11
5.17

4
4
2
2
2
0
0

(Dinamo)
Cerchez 

bras; O. 
66,C6 m. 

șc.) 57,1;

66,66 m. spate: L. Berea 
50,4; 100 m. spate: M.
(C.C.A.) 1:20,5; 33,33 m.
Malarcitic (CI. șc.) 28,3; 
bras: C. Radulescu (CI.
100 m. bras: V. Percea (Cet. Bucur) 
1:25,4; 33,33 m. fluture: M. Zager 
(CI. șc.) 23,3; 66,66 m. fluture: L. 
Berea (Dinamo) 56,2; 100 m. fluture: 
N. Burdujea (C.C.A.) 1:21.9; fete:
33,33 m. liber: Irina Damian (CI. șc.) 
25,6; 6G,6G m. liber; Anca Troliani

M. Ștefănescu (Știința Buc.) a res-> 
pins „în extremis" încă un șut exp 
pediat de un jucător de ta C.C.A.

(Foto Gh. Dumitru)’ |
(CI. șc.) 50,8; 100 m. liber; Florentl-i 
na Rambosec (CI. șc.) 1:21,5; 33,33 . 
m. spate: Anca Livezeanu (CI. șc.ȚSf 
33,8; 66,G6 m. spate: Anca Troliani 
(CI. șc.) 1:00,8; 100 m. spate: Irina » 
Prodanof (Dinamo) 1:28,7; 33,33 
bras: Ani Kraus (Dinamo) 30,0;,! 
66,66 m. bras: Lucia Hileru (C.C.A. 
1:00,7; 100 m. bras: Sanda Iordan Ș 
(Dinamo) 1:28,0; 33,33 m. fluture- ■■ 
Irina Damian (CI. șc.) 32,0; 66,66 
fluture: Anca Trohani (CI. șc.) 1:08,2;' 
100 tn. fluture: Ioana 
(C.C.A.) 1:53,2.

Clasamentul întocmit ta

1

■.) 1:08,2; 7
Brăileanu :

sfîrșitul
probelor se prezintă astfel: 1. Clubulș 
sportiv școlar 386 p., 2. Șc. sportivă^ 
de elevi 169 p., 3. C.C.A. 160 p., 4.: 
Cetatea Bucur 56 p., 5. Dinamo 44 p.» „
6. Constructorul 42 p., 7. C.S.U. 39 p.:
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Noi candidați în echipele 
olimp'ce

1 Pe
Fel or
U.R.S.S- apar tot

SOVIETICE

ale numeroa- 
desfășoară în 
des rezultate 

icare egalează sau întrec normele ce
rute pentru includerea în echipa olim- 
țpică.
> > La Odesa, tînărul student Igor Ga- 
frin, în vîrstă de 21 de ani, a reușit o 
performanță de 4,55 m Ia săritura cu 
prăjina întrecînd cu 3 cm fostul re
cord al Ucrainei deținut de V. Cer- 
nobai. Cu cîteva zile in urmă Garin 
îndeplinise norma de maestru al spor
tului, trecînd 4,40 m. Acum, el se a- 
nuntă, după Bulatov, al doilea săritor 
țpu prăjina din U.R.S-S.

Pe stadionul Dinamo din Kursk, V. 
Poleakov a sărit 2,05 m în înălțime, 
întrecînd de asemenea cu 3 cm vechiul 
record al R.S.F.S.R. care aparținea din 
(1957 lui I. Lukașevici. Poleakov a în-

foile de concursuri 
competiții ce se 

mai

deplinit normele cerute pentru inclu
derea în echipa olimpică.

In general, acest început de sezon 
a fost extrem de bogat în performanțe 
pentru atleții sovietici- Ei se pregă 
tesc în vederea întrecerilor celei de a 
Il-a ediții a Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S. și — bineînțeles — pen
tru Jocurile Olimpice de la Roma din 
1960.

Zece milioane de practicanți 
ai gimnasticii de producție

La Moscova a avut Ioc recent o 
conferință unională pentru problemele 
gimnasticii de producție. Cu acest pri
lej s-a arătat. uriașa dezvoltare pe 
care o va lua acest excelent mijloc 
de odihnă activă și de recuperare a 
forțelor pentru o muncă de înaltă pro
ductivitate. Cifra practicanților gimnas
ticii de producție va atinge 10.000.000. 
Numai în cursul acestui an vor fi pre
gătiți 73.000 instructori voluntari pen
tru desfășurarea exercițiilor de gim
nastică, Iar anul viitor vor absolvi 
cursurile speciale de pregătire încă 
120—130.000 instructori-

Jubileul fotbaliștilor dJn lenin
grad

Colegiul de arbitri de

coloanelor aLa Moscova, în sala
Casei Sindicatelor se desfășoară cea 
de a 52-a conferință generală a Fe
derației internaționale de aviație 
<F.A.L). Participă reprezentanți din 
SG de țări printre care: Austria, Bel
gia, R.P. Bulgaria, Canada, Colum
bia, Equador, Franța, R. F. Germană, 
India, Israel, Mexic, R.P. Polonă, 
Portugalia, R. P. Romînă, Anglia, 
.S.U.A., U.R.S.S.

In cadrul conferinței a avut loc 
ceremonia înmînării medaliei de 
a F.A.l. academicianului Andrei Tu
polev. Această medalie se decimează 
în fiecare an celor care prin activi
tatea lor deosebită au contribuit la 
progresul aviației. Academicianul so
vietic A. Tupolev a construit primul 
avion de pasageri cu reacție din lume 
„TU—104“ și avionul intercontinental 
cu 120 de locuri „TU—114". .

aur

1 (Agerpres)

Colegiul de arbitri de fotbal Le
ningrad este cel mai vechi din U.R.S.S. 
Zilele trecute el a împlinit 50 
de ani de existență. După cum se știe 
primul meci de fotbal din Rusia a

avui loc la Petersburg în 1897. Această 
întîlnire și multe altele au fost con
duse de arbitrii... improvizați, deobicei 
din rîndurile jucătorilor. Abia în anul 
1909 a fost creat colegiul de arbitri 
care a reunit 23 de „cavaleri ai fluie
rului". Colegiul și-a întrerupt activita
tea în timpul primului război mondial, 
reluind-j rbia după Marea Revoluții 
Socialistă din Octombrie. Și dacă în 
1918 orașul număra doar 18 arbitri, 
in 1928 erau de zece ori mai mulți, 
iar în 1932 cifra ajunsese la aproape 
400. Interesant de remarcat că pe a- 
tunci printre arbitrii de fotbal se nu
mărau și 18 femei. Prima femeie— ar
bitru a fost E. P- Sumakova, soția 
faimosului fotbalist Butusov. Ea a con
dus nu numai meciuri de fotbal, ci și 
întîlniri de... hochei.

In momentul de față la Leningrad 
activează peste 10(50 de arbitri printre 
care 12 arbitri de categorie unională 
și 56 de categorie republicană. Ei con
duc pe lingă meciurile din campiona
tele categoriei A și B numeroasele în
tîlniri-din cadrul întrecerilor fotbalisti
ce de masă. La campionatul orașului 
de pildă, participă peste 200 de echipe. 
Poarte multe echipe iau parte la cam
pionatul colectivelor de cultură fizică.

Arbitrii din Leningrad au adus un 
aport important la dezvoltarea fotba
lului sovietic. Membrii colegiului au 
fost autorii primelor cărți de arbitraj 
și de tehnică fotbalistică-

Pasionanta întrecere șahistă de la Zuricfi
— După 10 runde conduce Mihail Tal —

Turneul de șah de Ia Zurich este în 
momentul de față competiția care 
polarizează atenția iubitorilor șahu
lui. Nici nu-i de mirare. In orașul el
vețian se află 8 mari maeștri renumiți, 
printre care și 5 viitori participant la 
turneul candidaților pentru desemnarea 
adversarului lui Botvinik. Este firesfc 
că tocmai aceștia 5 se află pe primele

Z... ...

Pentru a da posibilitatea unui cît 
mai mare număr de sportivi de a-și 
verifica forțele într-un concurs oficiat 
și de a încerca îndeplinirea norme
lor olimpice, Federația romînă de 
sporturi nautice organizează în zilele 
de 6 iunie (ora 17) și 7 iunie (ora 
10) pe lacul Snagov, un concurs pen
tru trecerea normelor olimpice în pro
bele de caiac-canoe. Federația va su
porta cheltuielile de organizare, cele
lalte cheltuieli urrnînd a fi suportate 
de cluburile și asociațiile interesate-

Inscrieri'e se primesc la F.R.S.N. pînă 
vineri 5 iunie la ora 19.

Este o inițiativă bine venită, pe 
care desigur cluburile și sportivii in
teresați vor ști s-o aprecieze, partici- 
pînd în număr mare.

locuri în clasament. Jucătorii care au 
urcat aproape de vîrful piramidei, șa- 
histe mondiale dovedesc că merită a- 
cest lucru, că sînt cu adevărat cei 
mai buni.

Turneul de la Ziirich este caracteri
zat (din prima rundă) de ritmul tre
pidant imprimat întrecerii de către 
fruntași. Din cele 80 de partide sus
ținute pînă acum doar 20 au fost re
mize. Un procent de numai 25 la sută 
egalități este un lucru extrem de rar 
într-un turneu de mari maeștri și 
maeștri internaționali. Dar, cînd pe ta. 
bela de concurs figurează nume ca 
Tal, Reres, Fisher, Gligorici, Olafsson 
nu este cazul să ne mirăm...

Eroul concursului este de pe acum 
tînărul*  mare maestru sovietic Mihail 
Tal, șupranumit „noul Alehin". El s 
reușit o performanță excepțională rea- 
lizînd 8'/2 p. în 9 partide. Printre în
vinșii săi s7au numărat Olafsson, Lar
sen, Unzicker. Să ne amintim că acum 
un sfert de veac la un alt turneu des
fășurat la Ziirich, Alehin reușea un 
procentaj identic în ultimele 9 runde. 
Tal a realizat cîteva partide excep
ționale, dar mai ales cea cîștigată la 
Keller va rămîne ca o capodoperă 
șahistă. Tal a sacrificat pe rînd 
un pion, apoi un cal, apoi turn și ne
bun, cîștigînd magistral cu puținul 
material care-i mai rămăsese. In mo
mentul cînd Keller a cedat sala a iz
bucnit în ovații.

Pe urmele lui Tal pășește tînărul 
mare maestru american Robert Fisher, 
posesorul unei forțe de jot și a unei 
tehnici remarcabile pentru vîrsta sa 
(16 ani). Strălucit joacă și Keres care a 
reușit partide de o înaltă valoare 
teoretică. Keres și Fisher sînt sin. 
gurii jucătorii neînvinși ai turneului.

In lupta pentru primele locuri sînt 
angrenați Gligorici (pe care Infringe- 
rile la Keres și Barcza l-au stopat 
serios), Olafsson, Barcza. A doua 
jumătate a clasamentului este deți
nută de maeștri elvețieni.

In ultimele cinci runde turneul pro
gramează o serie de partide decisive 
ca Tal—Gligorici, Gligorici—Fisher, 
Keres—Fisher, Keres—Olafsson și ir, 
ultima rundă derbiul acestui mare 
concurs internațional partida Tal— 
Fisher.

Iată clasamentul după 10 runde:
1. Tal 8’/j p.; 2—3. Fisher (o par

tidă întreruptă cu avantaj la Barcza), 
Keres 7*/ 2p.; 4. Gligorici 7 p.; 5—6 
Olafsson, Barcza 6 p. ; 7—9. Donner, 
Larsen, Unzicker 5'/, p.; 10—11. Wal- 
ther, Bhend 4 p.; 12—14. Diickstein, 
Kupper, Keller 3‘/2 p.; 15. Blau 1 p.; 
16. Nievergelt '/2 p.

intre 12-16 august la București

Cupa Balcanică" la baschet masculin
In cadrul unei ședințe care a avut 

loc la Istanbul cu prilejul campiona
tului european de baschet, delegații 
federațiilor de baschet din R. P. Ro
mînă, R. P. Bulgaria, Grecia, Turcia și 
R. P. F. Iugoslavia au stabilit datele

de desfășurare a competiției de bas
chet masculin „Cupa Balcanică". Aceas
tă competiție se va desfășura anul a- 
rrsta la București între 12 și 16 au
gust.

(Agerpres)

IN TURNEUL DE LA LENINGRAD
între, 
tenis 
parte

La Leningrad au luat sfîrșit 
cerile turneului internațional de 
pentru tineret, la care au luat 
jucători sovietici, cehoslovaci, maghiari 
și romîni.

Un succes deosebit a fost înregis
trat de tînărul tenisman din Riga, 
Tomas Lejus care a cucerit trei tit
luri. In finala probei de simplu mas
culin el l-a învins din nou pe Andrei 
Potanin, de data aceasta în trei se
turi : 6—0, 6—2, 6—3. Făcînd pere
che cu Lihacev, Lejus a strălucit și 
în finala probei de dublu masculin, 
învinșii au fost Potanin și Sivohin,

după o luptă foarte strînsă: 6—4, 
3—6, 6—4, 5—7, 6—1. Al treilea tit
lu al lui Lejus a fost obținut în proba 
de dublu mixt. In finală, perechea 
Reazanova, Lejus a învins cu 0—6, 
7—5, 8—6, pe Dmitrieva, Lihacev. 
Ultimii întrecuseră în semifinala pro
bei cuplul romîn Mina Ilina, Țiriac cu 
6—4, 4—6, 6—3.

Finalele feminine s-au disputat tot 
numai între gazde. Ala Dmitrieva a 
învins-o în finală pe Reazanova cu 
6—3, 6—2. Apoi aceste jucătoare fă
cînd pereche, au întrecut pe Lindre, 
Abjandadze cu 6—4, 6—1.

Un soare strălucitor, neobișnuit pen
tru primăverile londoneze, inundase 
marele oraș. De dimineață, străzile pe 
care urma să se desfășoare marea în
trecere r otociclisă dotată cu premiu) 
„Cristal Palace" se umpluseră de oa
meni. Organizatorii își frecau mulțu
miți inimile. Toate biletele vîndute în
semna un beneficiu serios.

S-a dat startul. Motocicliștii pornesc 
cu mare viteză. Premiul ademenitor 
care se dă învingătorului îi îndeamnă 
să uite orice precauție. Acceleratorul 
este răsucit la maximum. In frunte se 
află cunoscutul motociclist englez 
Edward Boyer. Dar în imediata sa a- 
propiere gonesc alți doi pretendenți 
la primul loc, Peter Lascombe și Geor
ge Greeffin. Publicul urmărește cu res
pirația întretăiată întrecerea celor trei.

La un moment dat Boyer simte că 
este ajuns. El aude tot mai aproape 
zgomotul asurzitor al mașinilor adver
se. Cadranul de viteză arată 100 km 
pe oră. In față, un viraj. Boyer intră

FOTBAL
DINAMO MOSCOVA — NEÎNVINSA

— ȘI-A MĂRIT AVANSUL

Etapa a Vil-a a campionatului 
U.R.S.S. a prilejuit un nou succes 
echipei dinamaviștilor din Moscova 
care a învins, în deplasare, cu 3—1 
pe Dinamo din Tbilisi. Jocul liderului 
a entuziasmat pe gruzini. Intr-adevar, 
cu o echipă foarte bine sudată, Di
namo Moscova reușește meciuri de o 
excelentă factură tehnică, practicînd 
un fotbal modern, ofensiv, bine orien
tat tactic. Cum principala sa urmă
ritoare Zenit a cedat cu 1—4 la Lo
komotiv, Dinamo Moscova și-a mărit 
la 4 puncte avansul în fruntea cla
samentului și este puțin probabil că 
va mai ceda primul loc pînă la sfîrși- 
tul turului.

Proaspăta promovată în clasa A 
echipa S.K.V.O. Rostov continuă să 
fie revelația campionatului. In etana 
a VH-a S.K.V.O. a cîștigat cu 4-2 
la Sahtior, af îndu-se acum pe locul 
II în clasament, la egalitate de puncte 
cu Zenit dar cu un golaveraj mai 
bun.

Prima victorie în campionat (4—0 
cu Moldova) a permis lui Spartak 
să cîștige trei locuri în clasament. 
Dar campionii țării se ală la 7 puncte 
de lider. O curiozitate: anul trecut 
situația era exact inversă. Spartak 
conducea pe Dinamo cu aceeași di
ferență de puncte. Apoi, diuamo- 

viștii, prlntr-o suită de 11*  victorii au 
ajuns pe locul II la numai un punct 
de Spartak. Campionatul fusese prea...

curselor moriii“.„
în el cu această iuțeală... Și accidentul 
nu mai poate fi evitat. Dezechilibrat, 
motociclistul nu mai stăpînește mașina 
și ea îl duce într-un zid. Omul de or
dine aliat acolo reușește să scape prin- 
tr-o miraculoasă săritură acrobatică. 
Lascombe și Grecfin nu pot evita nici

ei catastrofa, rostogolindu-se împreună 
cu motocicletele lor. Spectatorii nu și 
dau seama ce s-a întimplat. Și abia 
cînd apar sanitarii și urcă pe targa 
corpul neînsuflețit al Iui Lascombe în 
tribună se aude un țipăt neomenesc și 
o femeie cu copil în brațe leșină. Este 
soția victimei... Boyer este scos și el 
de sub motocicletă. Doctorul sosit în 
grabă spune:

PESTE llll OUA URII
scurt. Rămlne de văzut dacă 
tak va găsi resursele necesare 
a repeta performanța de 
a lui Dinamo.

Iată clasamentul după

acum

Spar- 
pentru 
un an

etape:șapte
1. Dinamo Moscova 7 6 1 0 15: 4 13
2. S.K.V.O. 7 3 3 1 14: 9 9
3. Zenit 7 3 3 1 11: 9 9
4. Lokomotiv 7 3 2 o 12: 7 8
5. T.S.K.M.O. 7 3 2 2 7: 7 8
6. Tornedo. 7 3 1 3 7: 6 7

7 Moldova 7 2 3 2 7:12 7
8. Spartak 7 1 4 2 7: 6 6
9. Dinamo Tbilisi 7 2 2 3 10:13 6

10. Ar. Sovietelor 7 2 1 4 10:11 5
11. Șahtior 7 1 2 4 7:13 4
12. Dinamo Kiev 7 0 2 5 7:13 2

UN TURNEU FĂRĂ GLORIE
Cînd în min. 18 al întîlniri i S.U.A.

—Anglia de la Los Angeles, atacantul 
american Ryan a deschis Scorul pen
tru gazde, fotbaliștii englezi și-au 
reamintit desigur cu multă neplăcere 
de înfrîngerea suferită cu 1—0 din- 
partea aceluiași adversar, în campio
natul mondial din 1950... Poate tocmai 
de aceea ei au luptat cu toată ar
doarea în repriza secundă, reușind 
într-adevăr să-și ia o revanșă la scor.

Firește, succesul acesta reabilitează 
numai în parte naționala engleză, 
care termină turneul peste ocean cu 2

„Mu mai am nimic de făcui /"
Cel de al treilea accidentat, Greeffin," 

mai respiră. A fost „norocos". L-a sal--- 
vat casca. In stare grea el este trans
portat la spital.

Acestea sînt faptele petrecute pe 
străzile Londrei. Cursele morții au fă
cut alte victimei Din 1946 și pînă a- 
cum peste 150 de alergători și-au gă-

împotriva unuia sau altuia dintre ad
versari — un centru atacant „mobil*  
(Charlton) sau unul „în forță“ (Ke- 
van), rezultatele n-ar fi diferit. în
treaga echipă „n-a mers" și aceasta 
pentru , simplul motiv că fotbaliștii in
sulari se află după un sezon epui
zant, în țâre au trebuit să facă față 
unui program exțtrem de încărcat 
(cite două și chiar trei meciuri oficiale 
pe săptămînă- după . cum dictau inte
resele'patronilor de cluburi).

DE PRETUTINDENI
o Mîine va avea loc la Stuttgart 

finala „Cupei campionilor europeni" 
între Real Madrid și Reims.

In etapa a IX-a a campionat ud 
R. P. Polone s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Gornik Zabrze — 
Ruch Chorzov 2—2, Pogon Sz 
— Polonia Bytom 1 — 1, G
Radlin — Cracovia 0—0, Wisla Cra
covia — Legia Varșovia 2—2, Polo
nia Bydgoszcz — L.K.S. Eo'dz 2—2, 
Gwardia Varșovia — Lechia Gdansk 
1—0. In clasament conduce Gornik 
Zabrze cu 13 p. urmată de Polonia 
Bytom cu 12 p.

• Virtuala campioană a R. Ceho- 
o>, slovace este echipa Ruda Hvezda 
•3. Bratislava care conduce în clasament 

înfrîngeri" "(0—-2 cu' Brazilia? l—4~’cu ctt 32 p. urmată de Tatran Preșov 
Peru, 1—2 cu Mexic). Șt sa nu uitam, 
că învinșii de joia trecută ai brita- 
ri'cilcr — fotbaliștii selecționatei 
S.U.A. —. sînt cu toții nump necu
noscute pentru orice iubitor de fotbal 
de pe „bătrînul . continent"....

Explicația seriei de insuccese a 
echipei Angliei ' nu trebuie căutată

■ferea <‘ 
Kționerul Winterbottom întrebuința —

cu 23 p. In ultima etapă ambele ’e- 
chipe au fost învinse. Ruda Hvezda 
a fost întrecută cu 3—1 de Spartak 
Trnava, iar Tatran Preșov a fost în
trecută pe teren propriu de către Dy 
namo Praga cu 2—0.

e In cursul acestei luni, echipa 
.........._______________ R. P. Ungare va susține la Buda- 
departe. Indiferent dacă selec-. pesta două întîlniri internaționale: cu 

•.......... ■ • '■ - ♦-* —— Turcia și Suedia.

de a- 
Mos-

” «IN CADRUL unui concurs 
-•tletism desfășurat duminică la

„x. a- llct>va- Mleta Tamara Dmitrieva a aler-
sit sfîrșitul în întrecerile automobilis---gat 400 m în 55,8, ceea ce reprezintă

cea mai bună performanță mondială ate și motoc.icliste din occident. Nu ‘de"<~„ — 
mult o cursă desfășurată în parcul--sezonului, 
orășenesc de la Hamburg s-a soldat" 
cu doi morti si 11 grav răniți. Acum,.. , , ,
după întrecerile de la Londra, alte fa-"cursa cicllsta de fljnd Ia car<= a'11 Par' 
miiii sînt îndoliate. ..ticipat cei mai buni rutieri sovietici.

Dar cine sînt vinovății? Fără indoia-"La capătul celor șapte etape, primul 
Ță proprietarii de firme care cer an-..^ a f0S{ S. Moskvin (1077

galaților lor viteze excesive. Pentru a**,  . „ , ‘ _ .
provoca senzații tari publicului și a-și::km ln 26 h* 34 m,n* 6 sec*>*  
umple buzunarele cu bani, ei trimit cu*-  • DUPĂ DOUĂ ETAPE de munte

“ ><•'—s- p«.in- 
omului în sălbatica orînduire capita-"110) Turul ciclist al Italiei are un mu 
Istă! Ț lider : Anquetil (Fr.). La 1 min. 37 sec.

• LA LENINGRAD a luat sfîrșit

ticipat cei mai buni rutieri sovietici.

urinează Van Looy (Belg.) și la 1 min. 
48 sec. Gaul (Lux.).

• TURNEUL INTERNAȚIONAL de 
sabie de la Varșovia s-a încheiat cu 
victoria echipei R. P. Polone, urmată 
de R. P. Ungară, U.R.S.S. și Italia. 
In ultimul meci, sabrerii polonezi au 
învins pe cei sovietici cu 10—6.

• IN FINALA turneului internațio
nal de tenis de la Paris, Pietrangeli 
(It.) l-a învins pe Vermaak (Afr. de 
sud) cu 3—6, 6—3, 6—4, 6—2. La du
blu. Pietrangeli și Sirola au învins pe 
australienii Fraser, Emerson cu 6—3, 
6—2, 14—12. In fina'a de simplu fe
minin, Christine Truman (Ang.) a în
trecut ctt 6—4, 6—4 pe Zsuzsa K6r- 
moezi (R.P.U).
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