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IN CINSTEA CELUI DE AL lll-LEA CONGRES AL P.M.R.
Tinerii sportivi din regiunea Baia Mare obțin importante succese

® Tinerii sportivi din regiunea Baia 
Mare, avînd în fruntea lor pe cei mai 

buni muncitori, comuniștii, obțin zi- 
de zi tot mai importante succese în 
producție și pe terenul de sport, reali- 
zîndu-și și depășindu-și angajamente
le luate în cinstea celui de al Ill-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Harnicii muncitori ai uzinei 
„Gh. Gheorgh'u-Dej“ din orașul Baia 
Mare au dat peste plan produse în 
valoare de 2.500.000 lei, realizînd și 
economii de peste 1.500.000 lei. La 
obținerea acestor succese au contribuit 
și cei 400 utemiști în rîndurile cărora 
se află și sportivii Traian Ardeleanu 
— sudor la secția topitor'e și membru 
al echipei de fotbal, trăgătorul Iu>l iu 
Dobai — lăcătuș, șahistul Iosif Nemeș 
laborant, luptătorii Dumitru Pricop și 
Alecu Bălan — muncitor, voleibalis-

BOXERII UCRA1NIENI VOR EVO
LUA IN ȚARA NOASTRA

Intre 20—25 iunie reprezentativa de 
box a R.S.S. Ucrain ene va susține două 
meciuri în țara noastră in compania e- 
chlpei R.P.R. Intnnirile vor avea loc 
la București și la Brăila. (Agerpres).
G. KISELEV — 1:02,7 LA 100 m 

FLUTURE
Cu prilejul campionatelor de natație 

ale Moscovei, înotătorul Grigori Kise
lev a reușit o excelentă performanță 
In proba de 100 m fluture. El a fost 
cronometrat in 1:02,7 timp care repre
zintă un nou record al U.R.S.S. In a- 
celași concurs Evgenii Scerbovski a 
parcurs d stanța de 100 m in stilul 11-
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tele Elena Barbu și Cornelia F-arcaș 
— tehnicieni etc.

® Sportivii din asociația Industria 
locală au amenajat în parcul „Gheor- 
ghi Dimitrov" un teren de handbal 
redus, două terenuri de volei și un 
teren de baschet, iar cei de la Clu
bul sportiv muncitoresc au instalat tri
bune în „Sala sporturilor".

o In orașul Baia Mare se desfă
șoară numeroase competiții dotate cu 
„Cupa Congresului", la care participă 
mii de sportivi, llandbaliștii, voleiba
liștii, fotbaliștii, atleții, boxerii, ju
cătorii de tenis de masă, trăgătorii și 
popicarii își dispută cu entuziasm fn- 
tîietatea .în întreceri deosebit de 
frumoase.

• Muncitorii metalurgiști de la u- 
zinele „1 Mai", membri ai U.C.F.S., 
care își desfășoară activitatea în ca
drul asociației sportive Topitorul —

ber în timpul de 58,2 sec. Rezultatul 
său este un nou record de juniori al 
Uniunii Sovietice.

ECHIPA UNITA A GERMANIEI LA 
C. M. DE HANDBAL FEMININ

La camp'onatele mondiale de handbal 
feminin, care se vor desfășura anul a- 
cesta în Olanda, va lua parte o echi
pă germană unită. In vederea alcătuirii 
echipei au avut loc două meciuri de 
de verificare între reprezentativele R. 
D. Germane șl R. F. Germane. Ambele 
Intîlnlrl au revenit handbalistelor din 
R. D. Germană cu scorurile de 10-5 și 
5-4. Echipa unită va cuprinde opt ju
cătoare din R.D.G. și trei din R.F.G.

(Agerpres). 

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE GIMNASTICĂ ALE R. P. ROMINE 

ÎN IMAGINI
Reprezentantul țării noastre, Fre

deric Orendi, ne-a adus frumoase 
victorii internaționale, clasîndu-se pe 
primul loc la individual compus, cal 
cu minere și bară fixă, lată-l (în 
stingă sus) l acri nd la inele.

Gimnastul sovietic Makalatija (pe 
care-l vedem in imaginea din stingă, 
jos, lucrtnd la bară) a fost un redu
tabil adversar al lui Orendi pentru 
locul I.

Pe podiumul învingătoarelor au 
urțaț primele clasate la paralele: In
grid Fost, Sonia lovan și Olga Tass 
Lemhenyi. Sub privirile lui Ingrid, 
Sonia și Olga se felicită reciproc 
(dreapta sus).

Prietenie..- Schimb de experiență.. 
lată ce a însemnat, dincolo de re
zultatele tehnice, campionatele inter
naționale de gimnastică ale R.P-R. 
Intr-o pauză, Sonla lovan, Elena Ni- 
culescu, Anamaria Fagherazzi, Emi
lia Scorfea și Aniko Ducza discutind 
despre concurs, pregătiri și... Olim
piadă. (Fotografii de B. Ciobanu și 
/. Mihăică)-

asociație fruntașă pe orașul Baia 
Mare — au construit în 300 de ore 
de muncă patriotică un teren de vo
lei. 44 de sportivi din această aso
ciație au depus 350 ore de muncă 
patriotică la acțiunea de sortare a 
cocsului.

• Cele 140 de brigăzi de muncă pa
triotică (în care se află foarte mulți 
sportivi) au efectuat pînă acum 
100.000 de ore la lucrările de siste
matizare a orașului.

• Și în satele regiunii Baia Mare 
sportivii obțin importante succese în 
mtîmpinarea celui de al Ill-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn. La Negrești (Țara Oașului) 
se construiește pentru oșenj un frumos 
stadion cu teren de fotbal, pistă 
pentru atletism și pentru trecerea nor
melor G.M.A. Tinerii sportivi mun
cesc cu entuziasm la amenajarea bazei 
sportive. Pînă acum, muncitorii în
treprinderilor ,,Oșana“, U.R.C.C., 
„Sfatul popular" raional, precum și 
membrii LLC.F.S. de la asociația spor
tivă f,Energia“ Negrești (președ nte 
Francisc Spivac) au efectuat peste 
1.000 ore muncă patriotică. La lucră
rile stadionului participă în prezent 
întreg tineretul din comună 1

Vești despre dragostea cu care ti
neretul își realizează angajamentele 
luate în cinstea Congresului Parti
dului am primit și din comuna Livada. 
Membrii LLC.F.S. din asociația spor
tivă „Recolta" — Livadă (președinte 
Ioan Pop) și-au construit prin muncă 
patriotică un frumos teren de volei.

De altfel astfel de exemple pot fi 
întîlnite pe întreg cuprinsul regiunii 
Baia Mare.

V. SASARANU — coresp. regional

Apele Prahovei pornite într-un iureș 
primăvăratic zburdau, căutînd drum 
printre pietre. Șuieratul locomotivei 
se răsfrîngea pe pereții tăcuți ai s'.în- 
cilor. Trenul șerpuia, lăsînd în urmă 
munți cu piscuri seme(e. Cînta tot 

Pe terasa încăpătoare a hotelului Cota 1400, tinerii muncitori urmăresa 
o disputată partidă de șah între meca nicii fruntași Jean Brădoi și Gheorgha 
Mateescu

trenul. Din vocile sutelor de tineri 
drumeți răsunau melodii populare du
ioase sau cîntece muncitorești, înflă
cărat?. Printre ei se aflau și tineri 
muncitori evidențiați în producție și 
în muncă patriotică, inovatori, frun
tași ai muncii obștești de la fa
brica de încălțăminte „Ștefan Gheor
ghiu" din Capitală.

Am pornit din Sinaia pe înserate. 
Pe poteca abruptă, sub brazii șușo
tind s-a înșirat grupul excursioniști
lor. Pe la jumătatea drumului, din 
norii ce învăluiau înălțimile, au por
nit primii fulgi de zăpadă. Apoi, o 
ninsoare zdravănă. Iată ce surpriză 
ne-a fost oferită... Urcușul n-a fost 
ușor. Dar mai cu glume, mai cu în
curajări ne-am văzut cu toții sus. In 
fața noastră licăreau luminile impu
nătorului hotel de la Cota 1400. în

A Xll-a ediție a Campionatelor internaționale 
de atletism ale R. P. Romîne

• Pregătirile organizatorice au fost încheiate • Grecia, a 14-a 
țară care va lua parte la întreceri * Joi sînt așteptați să sosea

scă primii oaspeți.

In aceste zile dinaintea marilor în
treceri ale Campionatelor internațio
nale de atletism, la F.R.A, se desfă
șoară o activitate foarte susținută. De- 
dimineață și pînă noaptea se lucrează 

tr-o oră, oboseala a și fost uitată». 
„Perinița" — se pare — a fost cel. 
mai bun leac.

A doua zi, împrejurimile hotelului 
răsunau de veselia tineretului. Unii 
au pornit spre culmi și mai înalte^ 

spre Cota 1500 sau spre Vîrful cu 
Dor. Alții căutau sub brazii înalț! 
căpșoarele gingașe ale ghioceilor și 
viorelelor. Pe terasă, un grup urmă
rea cu încordare partida de șah din
tre mecanicii fruntași Gheorghe Ma- 
teescu și Jean Brădoi. Zăpada s-a și 
topit. Din rucsacuri a ieșit la lumina 
zilei o minge de volei...

Minutele, ceasurile au trecut pe ne* 
simțite. E vremea întoarcerii. Din 
nou răsună cîntece. Brațele sînt în* 
cărcate de flori. Iar in amintirea ti
nerilor muncitori Marin Benche, Ma
ria Vozeanu, iMihai Petre, Ecaterina 
Comănescu mult timp vor rămîne vii 
clipele petrecute în excursie. Sînt, în* 
tr-adevăr, clipe de neuitat...

ILDIKO GYORGYPAL

cu toată seriozitatea în vederea âsigu® 
rării unei organizări corespunzătoare* 
la înălțimea renumelui pe care ni l-aut 
cucerit, a acestor concursuri tradition 
nale ale atletismului internațional. Plat 
nul de muncă a fost îndeplinit pînă în 
cele mai mici amănunte, astfel că, din 
acest punct de vedere, putem avea cer® 
titudinea unei reușite depline a între
cerilor care vor începe sîmbătă.

Pista stadionului Republicii și locu
rile de elan pentru sărituri și aruncări 
au fost reamenajate; aparatul Telesid

• pentru înregistrarea electronică a 
a fost instalat în cabina 

i principale; 
fost re vi* 
de arbitri 

drumul ti-* 
concursuri®

I♦ au

Irosirilor — a fost insti.\.
Tsa din înaltul tribunei 
imaterialele de concurs au 
-^zuite; a fost stabilit juriul 
Tete. In același timp, a luat 
T parului programul tehnic al 
Tlor, care va fi difuzat spectatorilor pe 
4-stadion.
4 oaspeții

A mai rămas doar să prim im 
și... concursul poate începe !

• In cursul zilei de ieri a sosit • 
telegramă din partea federației de atle
tism a Greciei, din care aflăm că forul 
de specialitate grec va trimite la în
trecerile de la București un grup de 
mai mulți atleți. Din păcate nu s-a 
comunicat însă și numele atleților care 
vor evolua începînd de sîmbătă pe sta
dionul Republicii. In orice caz, sîntem 
siguri că vom putea revedea pe mulți 
dintre atleții care au evoluat aici și 
anul trecut cu ocazia Jocurilor Balca
nice.

• In urma unei convorbiri telefo
nice cu Parisul, am aflat cu exactitate 
lotul atleților francezi care va parti
cipa la cea de a Xll-a ediție a „inter
naționalelor’’. Este vorba de : Pierre 
Alard la disc (recent el a stabilit un 
nou record al Franței cu 52,50 m), 
Bernard Balastre la prăjină, Guy Hu
ssein la ciocan, Michel Jazy la 800 m 
și 1.500 m, Pierre-Yvon Lenoir la 
800 m șl 1.500 m și atletul de cu
loare Âbdoulaye Seye, recordmanul 
Europei la 100 m (10,2 sec).

Inccpînd de joi sînt așteptați să so
sească primii oaspeți ai concursurilor»



Asociațiile sportive din raionul Oltenița 
nu folosesc toate posibilitățile existente

Concursul cuHuraî-sporiîv al lineretuk

întreceri pasionante în cadrul asociației Unirea-spor

Vizîtînd oricare din așezările 
raionului Oltenița, stind de vorbă 
cu activiști sportivi, cu tineri și 
tinere care practică diferite disci
pline sportive, studiind date și 
cifre, îti poți da lesne seama că 
în ultimii a:ii activitatea sport vă 
din acest raion a cunoscut o mare 
dezvoltare. Sportul s-a răspîndit 
larg în satele de pe malul Du
nării ; peste 10.000 de oameni ai 
muncii au devenit membri ai 
U.C.F.S., cele 32 de asociații spor
tive desfășoară o activitate mereu 

| mai bogată, La marile competiții
ț de mase participă anual aproape
| 30.000 de tineri și tinere, sînt

organizate nenumărate întreceri în 
cadrul campionatelor pe ascc ații, 

I se desfășoară campionate raonale
ț la fotbal, volei, baschet, handbal,
I oină și hochei pe iarbă. In asoc a- 
I ții sportive cum sînt Voința Olte

nița, Spic de grîu — Spanțov, 
Voința Chiselet, Unirea Mănăsti
rea, Gloria Negoești și altele a 
început să se desfășoare o acti
vitate bine organizată, cu rezul- 

• tale din cele mai frumoase. In-
1 tr-un cuvînt, se poate spune că

și în acest raion spartul face în
semnați pași înainte pe drumul 

I cuprinderii unei mase cît mat 
largi de oameni ai muncii într-o 
activitate cît mai bogată, pe dru- 

. mul întăririi continue a asoc’ații-
i lor sportive.

l Sînt însă aceste realizări Ia ni- 
r velul sarcinilor și al posibilităților
(I existente în raionul O'tenița ? Nu-
i; meroase exemple arată clar că 
i; răspunsul este negativ. Hotărît
I lucru, se putea și este necesar să

se facă mai mult pentru dczvolta- 
! rea mișcării sportive în acest

raion. In primul rînd. nu toate a- 
sociațiile sportive muncesc cu re
zultate bune. In unele locuri (O- 
gorul Nou—Chirnogi, Tractorul— 
Ulmeni, Voința—Nana, Recolta— 
Radovanu) întreaga activitate 
sportivă de mase se rezumă la 
participarea Ia o competiție (Spar- 
tachiada) pe întreg anul. Trebuie 
adăugat faptul că în aceste co
mune există echipament și ma
teriale sportive în cantitate sufi
cientă, că sînt de asemenea, nu
meroase posibilități de organizare 
a „duminicilor sportive" etc. Alte 
asociații sportive nu au muncit 
însă așa cum trebuia pentru în- 
târârea bazei materiale și în spe- 

i cial pentru încasarea cotizațiilor
I (Voința și SNO Oltenița etc.), din

care cauză nu au fost create noi
I posibilități materiale pentru orga

nizarea de competiții, procurarea 
r de echipament și materiale spor

I

BIN CE IN CE MAI
Acțiunea de extindere a gimnasticii 

în producție cunoaște și în regiunea 
Pitești un real succes. Tot mai multe 
întreprinderi experimentează — în co
laborare cu asociațiile sportive — e- 
xercițiile programului de gimnastică 
în producție. Mungjțorii^ îmbrățișează 
cu călduți această Tor mă noua de

Măsuri care se impuneau
Inițialele „C.P.B." au devenit cu

noscute pe terenurile de sport din 
București și din țară. Le poartă fot
baliștii, voleibalistele, boxerii, cicliștii, 
jucătorii de popice și ceilalți sportivi 
de la Combinatul Poligrafic Bucti- 
rești. Rezultatele obținute de ei sînt 
dintre cele mai frumoase, unii fiind 
selecționați chiar în echipele repre
zentative.

Mulți dintre sportivi au obținut re
zultate dintre cele mai frumoase și 
în producție. Toți îi cunosc pe boxe
rul Sandu Vasile, un bun zețar, pe 
fotbaliștii Florca Ștefan și Constan
tin Voiculescu, linotipiști de frunte 
.etc.

Iată însă că de curînd, cu prilejul 
'adunării generale a asociației spor
tive C.P.B., au ieșit la iveală o se
rie de aspecte negative din activita
tea echipei de fotbal. Locul codaș pe 
care-1 are în clasament denotă nu 
numai lipsuri în pregătirea tehnică, 
ci și o serie de deficiențe în pregă
tirea morală a fotbaliștilor. Astfel, 
au fost discutate atitudinile unor fot- 

tive etc. Se constată că multe a- 
sociații sportive muncesc numai pe 
baza sarcinilor primite din partea 
consiliului ra'onal U.C.F.S., fără 
să studieze și posibilitățile locale 
și astfel să poată iniția noi com
petiții sau acțiuni. Ce poate fi mai 
grăitor în această direcție decît 
faptul că la Greaca, de exemplu, 
unde există numeroase posibilități 
pentru organizarea concursurilor de 
canotaj popular, nu s-a inițiat 
niciodată un asemenea concurs ? 
Cu toate că în comuna Hotarele 
tinerii au aproape o mie de bi
ciclete, nu se organizează con
cursuri de cic&m pentru că nu 
sînt trecute în „planul de Ia 
raion". Există numeroase posibi
lități și pentru creșterea număru
lui de membri ai U.C.F.S., dar 
multe asooiații sportive s-au mul
țumit cu realizările de pînă acum 
și au „uitat" că mai sînt nu
meroși tineri care doresc să prac
tice în mod organizat sportul. In 
general, comisiile pe ramură de 
sport muncesc bine dar nu se 
poate trece peste faptul că unele 
sporturi cum sînt atletismul, îno
tul, halterele, boxul, ciclismul și 
popicele au rămas în urmă, că 
pentru dezvoltarea lor nu au fost 
folosite toate posibilitățile exis
tente în satele și comunele raionu
lui Oltenița. De asemenea, acțiu
nea de înființare a asociațiilor 
sportive la sate și în special la 
gospodăriile agricole colective se 
desfășoară mult prea încet.

Toate aceste probleme au fost 
larg analizate cu cîteva zile în 
urmă de către raionul de partid 
din Oltenița. Cu acest prilej, miș
carea de cultură fizică și sport din 
acest raion a primit un prețios 
sprijin. A reieșit faptul că pînă 
acum n-au fost folosite toate po
sibilitățile existente, că în raio
nul Oltenița sportul se poate dez
volta mult mai mult. Ănalizînd 
toate lipsurile subliniate, partici- 
panții la ședință s-au angajat ca 
în cinstea celui de al III-lea Con
gres al Partidului nostru, să obți
nă noi și importante realizări pe 
drumul dezvoltării continue a ac
tivității sportive în raionul Ol 
tenița.

Este uri angajament la care — 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, cu sprijinul organizațiilor 
U.T.M. și sindicale — asociațiile 
sportive din raionul Oltenița, fie
care sportiv și activist sportiv, vor 
răspunde cu toată cinstea.

DAN GIRLEȘTEANU

practicare a educației fizice, simțind 
din plin foloasele ei în ridicarea ca
pacității de muncă. In rîndurile care 
urmează vom înfățișa pe scurt două 
aspecte din desfășurarea gimnasticii 
în producție în întreprinderile piteș- 
terieT ” 

baliști care au comis în repetate rîn- 
dtiri abateri de la viața sportivă. Ast
fel, fotbalistul Romeo Halpern, pe lin
gă că lipsea în repetate rîndpri de la 
locul său de muncă și de la antre
namente, s-a dus pe Ia alte echipe 
solicitînd transferarea. In această ac
țiune el a atras și alți doi tineri. 
Pe terenul de sport,’ Halpern e nedis- 
c.iplinat: protestează la deciziile ar
bitrilor, gesticulează la public. Fapte 
asemănătoare a comis și colegul său 
de echipă Marian Popescu, care nu 
arc o atitudine tovărășească fața de 
colegii săi de echipă, comite acte de 
huliganism etc.

Cu prilejul acestei adunări, colegi 
de-ai lor de echipă, cum a fost can
didatul de partid Constantin Voicu
lescu și alții, au luat cuvîntul și au 
arătat abaterile grave săvîrșite de 
Halpern și Popescu. Adunarea gene
rală a asociației sportive C.P.B. a ho
tărît suspendarea lui Halpern și Po
pescu pe timp de doi ani.

Sportivii de la Combinatul Poligra
fic București au primit cu satisfacție 
această măsură disciplinară.

NICOLAE TOKACEK-corespondent

Concursul cultural-sportiv al tineretului ta care participă și tineri din 
asociația sportivă Unirea-sport se află în plină desfășurare. In clișeu : aspect 

dintr-o probă de dublu băieți, la tenis de masă.

La etajul I din str. Halelor nr. 7, 
de cîtva timp ușa se deschide foarte 
des. După-amiaza, de la ora 16 în 
sus, numeroși tineri și vîrstnici, unii 
purtînd în mîini saci de sport, alții 
simple serviete, deschid ușa de la 
etajul I, merg la magazia de echipa
ment, se îmbracă în maiouri sau 
treninguri și încep să joace tenis de 
masă...

Aci se află sediul asociației spor
tive Unirea-sport, iar numeroșii spor
tivi care vin în fiecare după-amiază 
să joace tenis de masă sau șah sînt 
muncitori cizmari și marochineri, 
membri ai cooperativelor meșteșugă
rești din Capitală.

...întrecerile începuseră. Ea masa 
de tenis se juca o partidă de dublu 
mixt. Am întrebat încet pe unul din
tre spectatorii care urmăreau 
partida, cine este 
ției ?

— Președintele 
spus el, dar puteți 
asociației noastre. Este Ia magazia de 
echipament.

Imaginați-vă surpriza cînd, în per
soana secretarului asociației Unirea- 
sport l-am recunoscut pe... arbitrul de 
box Petre Epureanu. Solicitîndu-i un 
scurt interviu în problema Concursu
lui cultural-sportiv al tineretului, Pe
tre Epureanu ne-a propus să ne re
întoarcem în sala de alături, unde 
concursul de tenis de masă era în pli
nă desfășurare. Tocmai se disputa me
ciul dintre Pavel llie și Al. Nițules- 
cu, -muncitori la cooperativa „încălță
mintea". Partida a revenit cu scorul de 
2—1 lui Pavel llie. Au urmat alte 
numeroase meciuri. Zeci de ochi ur
măreau atenți evoluția celor doi spor
tivi. Mingea de celuloid zbura cînd 
de o parte, cînd de alta a fileultti, 
în timp ce tehnicianul asociației, Con-

atenți 
asocia-președintele

mi-anu e aci, 
vorbi cu secretarul

Bălășoiu — din 
Electrica — s-a 
angrenarea tova-

...Instructorul Gh. 
asociația sportivă 
preocupat intens de 
roșilor săi de muncă în practicarea 
gimnasticii în producție. Din luna 
ianuarie el conduce cu conștiinciozi
tate programul, ajutîndu-și colegii să
execute cît mat corect miș-ările. Cine 
îi prfveșle asTazî pe* cei 50 de mem
bri U.C.F.S. din asociația sportivă 
Electrica în timpul programului de 
gimnastică în producție, poate crede 
cu ușurință că se află în fața unui 
veritabil ansamblu de gimnastică. 
Ritmul și corectitudinea mișcărilor și 
mai ales sincronizarea lor (deși cei 
peste 50 muncitori și muncitoare sînt 
de vîrste diferite) impresionează plă
cut. Rezultatul : în afara faptului că 
muncitorii cunosc din plin efectele po
zitive ale practicării gimnasticii în 
producție, foarte mulți dintre ei au în
drăgit gimnastica, manifestîndu-și do
rința să facă antrenamente speciale 
pentru a lua startul în întreceri.

...La început s-au prezentat doar 
cîțiva dintre funcționarii și funcționa
rele Băncii de Stat, Direcția orășe
nească Pitești. Dar, atrași de frumu
sețea exercițiilor, din ce în ce mai 
mulți salariați, membri U.C.F.S. din 
asociația sportivă Moneda au venit 
pe platou pentru a executa mișcările 
comandate de instructor. Astăzi ni
meni nu lipsește de la programul de 
gimnastică în producție. Peste 100 
de salariați execută zilnic cu plăcere 
exercițiile^ 

stantiri Furcelea dădea indicații ju
cătorilor care urmau să se prezinte 
în concurs.

— Concursul cultural-sportiv al ti
neretului — spunea secretarul aso
ciației Unirea-sport — este pentru 
cooperatorii noștri cit se poate de bi-

Carnet de reporter

0 asociație sportivă sătească fruntașă
NĂMOLOASA

In după-amiaza aceea, terenul spor
tiv din Nămoloasa, 
era pustiu. Uîngă 
balustrada de 
verdele crud 
stă nedumerit 
lui regional

— Nu mai 
ridicînd din 
ceasul adăugă — trebuiau să-și 
ceapă antrenamentele de mult !

— Poate că-n altă zi ? — îl 
cearcă cineva.

— Gluma e bună, dar să știți

regiunea Galați, 
noi, sprijinit de 

lemn, ce împrejmuiește 
al terenului de fotbal, 
un membru al consiliu- 

U.C.F.S. Galați.
înțeleg nimic — zise el 
umeri, apoi privindu-și 

în-

în-

CM 
șah 
este 

un 
si

că 
în privința antrenamentelor sînt foarte 
punctuali. Nici n-ar putea fi altfel 
cînd au 12 secții pe ramură de sport.

— Pentru că n-am găsit pe nimeni 
din asociația sportivă vreți să ne spu
neți dv. cîteva amănunte despre a- 
ceste secții ?

— Bucuros I In asociație sînt peste 
250 de membri V.CJjS. cu cotizația 
la zi, există o secție de atletism 
aproape 30 de membri, una de 
cam tot cu atîți membri, iar trînta 
practicată ți îndrăgită și ca de 
număr mare de tineri... Aș putea 
mai adaug că la tragerile de tir parti
cipă un număr impresionant de tineri, 
că ...dar să continue înșiruirea în locul 
meu, că precis o știe mai bine... (și 
aci interlocutorul nostru se întoarse a- 
rătînd spre un tînăr înalt, blond, îm
brăcat într-un tricou negru, ce intrase 
tocmai în clipa aceea pe poarta tere
nului de sport) portarul echipei de 
fotbal l înainte de a continua însă, să 
ne spună la ce oră încep azi antrena
mentele de fotbal și atletism ?

Tînărul Mircea Șarpe, portarul echi
pei de fotbal din Nămoloasa, răspunse 
zîmbind ;

Spertwl femioin a rămas în orașul Sighișoara
doar o amintire?

Pînă nu de mult orașul Sighișoara 
se putea mîndri cu o frumoasă acti
vitate sportivă feminină. De pildă, e- 
chipa de handbal Gloria a activat 
mulți ani în prima categorie a cam
pionatului republican, iar formațiile 
Mătasea și Faianța luau parte cu 
succes la campionatul regional. In 
plus, existau echipe de volei și bas
chet, iar la întrecerile de atletism par
ticipau numeroase tinere muncitoare 
sau eleve, care înregistrau rezultate 
promițătoare.

Dar toate aceste lucruri nu sînt as
tăzi decît amintiri. Activitatea spor
tivă feminină care se desfășoară în 
prezent în orașul Sighișoara se rezu
mă la jocul de handbal în 7, la care 
iau parte de obicei echipe școlare. 
Sporadic, la alte manifestații sportive, 
mai apar și formații feminine. Aceas
ta în ciuda faptului că în orașul Si
ghișoara există multe întreprinderi în 
care lucrează sute de muncitoare I 
Ele doresc să facă sport. La între
prinderile „23 August", „11 Iunie" și 
„6 Martie" numeroase tinere munci
toare, multe dintre ele care au făcut 
sport, așteaptă însă de multă vreme 
ca consiliile asociațiilor sportive res
pective să se gîndească că activitatea 
ȘrMtiyă ny P°ăte fi rezumată, doar la 

nevenit. Pînă a.cum sportivii din ce 
nouă cooperative ale noastre pârtie 
pau la campionatul pe asociație. 1 
prezent, Concursul i-a stimulat m 
mult in întreceri. In rîndul munciți 
rilor din cooperație există o mare pi 
siune pentru activitatea sportivă. D< 
vadă că la întrecerile acestui concut 
s-au înscris și participă peste 46 
cooperatori. Iată cît de încărcat est 
programul meciurilor de tenis de mi 
să și șah care se vor disputa azi t

Intr-adevăr, zeci' de perechi urma 
să intre în concurs. Entuziasmul spoi 
tivilor cooperatori dovedește că cor 
siliul asociației Unirea-sport a dt 
o muncă temeinică de mobilizare 
cît mai mulți muncitori. Cei pesi 
2200 de membri U.C.FțS. au înțele 
să participe, fie ca sportivi, fie c 
spectatori, la aceste importante într< 
ceri. Așa au început întrecerile p 
grupe sportive, urmînd . ca după coi 
sumarea acestora să se dispute fin< 
lele pe asociație. Pavel Ilie, Al. Nițt 
lescu. Șt Alexandru, D. Ungurean) 
V. Ciocănel, V. Marcoșanu ș.a. sîr 
primii parti-cipanți la întrecerile Coi 
cursului cultural-sportiv al tineretulu 
Lor le vor urma, desigur, alții...

R. C.—

noastră este fruntașă p 
sport îndrăgit este voleiu 
puțin se practică popicele 
aci tînărul 
o pistă de 
nu de mult

— Azi nu vor avea loc antrenamente
— De ce ? — întrebară mai mul] 

deodată.
— Sportivii noștri, ca ți majoritate 

tinerilor din comună de altfel, sînt ph 
câți la construirea digului Nămoloasa 
Măxineni. Acest dig care se ridică p 
malul drept al Șiretului va ajuta l 
redarea agriculturii a unui teren d 
17.000 de hectare. Ați vrut să vă spui 
ceva ?

— Da, despre activitatea secțiilor s 
sociației sportive din Nămoloasa.

— Sd încep atunci cu ...fotbalul ! îs 
antrenamente participă 25—30 de tineri 
Echipa noastră este fruntașă 
raion. Alt 
și nu mai 
Vedeți — 
arătă spre 
construit-o 
fiecare după-amiaza se 
cite o bilă".

— Dar, continuă Mircea Șarpe, deș 
avem Șiretul aproape, secția noastră di 
notație cu cei 5 membri ai ei tw • 
o activitate la nivelul posibili 
noastre. Același lucru îl pot spune ț 
despre secția de turism, care a făcu 
prea puțin anul trecut deși avem < 
sumedenie de biciclete în comună,

— Alte aolivități ?
— Oină, care ți-a început antrena 

mentele, tenisul de masă, care a fos 
sportul cel mai mult practicat astă 
iarnă și ciclismul care începe să aibi 
din ce în ce mai mulți practicanți 
Dacă veți veni pe la noi într-o zi di 
duminică vă veți convinge cît de mul 
a pătruns sportul în viața salulu 
nostru.

se întoarse ș 
popice — an 
ți aproape îi 
face coadă „l<

OTTO BENKO

participarea unei echipe de fotbal . îr 
campionatul orășenesc...

..șa se petrec, spre exemplu, lucru
rile la întreprinderea „11 Iunie". Aci. 
consiliul asociat: sportive, neglijînd
faptul că în întreprindere lucrează su
te de muncitoare, și-a orientat între
gul sprijin către echipa de fotbal, 
Datorită acestui lucru echipele femi
nine de handbal și volei s-au des
ființat, iar o serie de sportive de va
loare cum este cazul handbalistelor 
Florentina Vlad, Natalia Pora, Elena 
Giurgiu și altele au renunțat să mai 
facă sport. Lucrurile nu se deosebesc 
mult și la alte întreprinderi „6 Mar
tie", „23 August" etc.

Principala vină pentru această lipsă 
de preocupare o au în primul rînd 
consiliile asociațiilor respective. Ele 
continuă să se complacă într-o atitu
dine de „mulțumire" datorită faptului 
că activează, mai bine sau mai rău, 
echipele de... fotbal. In acest timp 
sute de muncitoare așteaptă să li se 
creeze condiții pentru a face sport. 
Ce părere au despre acest lucru ac
tiviștii consiliului raional U.C.F.S. Si
ghișoara? Nu cred ei că așteptarea 
durează cam de mult ?...

1. TE RJAN -corespondent
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Se apropie un măreț eveniment în viața țării noastre, pe care 
întregul popor muncMor îl așteaptă cu o nestăvilită bucurie — cel de al 
III-lea Congres al Partidului Mun citoresc Romîn.

In întîmpinarea Congresului partidului, oamenii muncii din patria 
noastră își înzecesc eforturile pentru a da viață angajamentelor luate, 
de a spori producția, de a lupta cu și mai mare avînt pentru realizarea 
de economii, de a contribui la reducerea prețului de cost, la creșterea 
productivității muncii.

Alături de toți oamenii muncii din patria noastră, sportivii obțin și 
ei frumoase succese nu numai pe locurile lor de producție, ci și pe 
terenurile de sport, în întrecerile și competițiile organizate în cinstea 
istoricului eveniment de la 20 iunie.

Pagina pe care o publicăm vine să ilustreze uriașul avînt, entuziasmul 
pe care sportivii din toate colțurile țării, din orașe și sate îl manifestă 
în întrecerile care au loc în aceste zi e, în întîmpinarea celui de al 
III-lea Congres al partidului nostru iubit.

Noi succese în munca și sport

de

Fruntaș in lupta
pentru economii

Harnicii muncitori de la fabrica
piele și încălțăminte „Tudor Vladimi
rescu" din Pitești (de reținut că 95% 
din salarilații întreprinderii sînt membri 
ai. asociației sportive Bizonul) lucrează 
cu deosebită însuflețire pentru îndepli
nirea angajamentelor luate în cinstea 
marelui eveniment. Astfel, tinerii din 
brigada de croit fețe pentru bocanci, 
îormată numai din sportivi, și-a luat 
angajamentul ca în luna mai să eco
nomisească 8100 dni.p. piele. In urma 
unei judicioase îmbinări a tiparelor 
mari cu cele mic1, membrii brigăzii 
i^L-Mai" au reușit ca în perioada 1-20 
mai să economisească 7977 dm.p. piele. 
Cea mai mare contribuție la acest în
semnat succes în producție a adus-o 
comunistul Alexandru Berechet, care 
este cunoscut și ca un valoros jucă
tor al echipei de fotbal. In această 
perioadă el a economisit 1076 dm.p. 
piele. Printre fruntașii în lupta pentru 
economii se numără și ufemistul Chi- 
riță Zamfir, atlet și șahist, care în a- 
rceeași perioadă a economisit 647 
dm.p. piele. De asemenea, frumoase 
realizări a înregistrat și comunistul 
Nicolae Bratu, ștahțator, unul dintre 
bunii fotbaliști ai echipei fabricii. Nu
mai în luna aprilie, de pildă, el a 
economisit 66 kg. crupon-talpă de dife
rite sorturi.

Numărul muncitorilor fruntași fti 
producție și în sport pe care-i întîl-

nești la fabrica „Tudor Vladimirescu" 
din localitate este foarte mare. Nu 
poți să-i cuprinzi în cîteva rînduri. 
închei de aceea subliniind doar nume'e 
unora dintre cei ce se află constant 
de luni de zile printre fruntași, cum 
sînt comunistul Ion Duminicescu, cis- 
mar, utemiștii Petre Grăsune, mași
nist, Ion Nedefcți, c’smar și Gheorghe 
Moisescu, mecanic de întreținere.

ION RI ZOj U-coresp.

Mai mult, mai bine !

Angajamentele prind viață
Sportivii din raionul Slobozia, re

giunea București, au reușit să-și în
deplinească pînâ la data de 15 mai 
cea mai mare parte a angajamentelor 
luate în cinstea Congresului. Pină la 
această dată sportivii din asociațiile 
Victoria Amara, Avîntul Perieți, Ener
gia Andrășești, școala profesională 
Ciutnița, S.M.T. Slobozia, Munca 
l.C.Z. Slobozia, și aît&le, au prestat 
mii de ore de muncă voluntară, ter- 
minînd amenajarea a 11 terenuri de 
fotbal, 9 de volei, 5 piste de popice, 
4 piste G.M.A., 3 terenuri de baschet, 
8 gropi de sărituri și un teren de te
nis de cîmp. In același timp peste 
1300 de iineri și tinere au participat 
la competițiile sportive organizate în 
cinstea celui de al III-lea Congres al 
P.M.R., la numeroase discipline: vo
ie*, handbal, fotbal, călărie, ciclism, 
gimnastică, șah etc. Cu acest prilej, 
aproape 50 de sportivi au cucerit in
signa ’de clasificare de categoria a 
IlI-a. Pe de altă parte trebuie remar
cat că la întrecerile primei etape a 
Concursului cultural-sportiy al’tinere
tului au concurat pînă acum peste 
3600 de sportivi și sportive, cifră în 
continuă creștere. De curind, datorită 
măsurilor luate de consiliul raional 
U.C.F.S. au fost înființate încă 7 aso
ciații sportive pe lîngă gospodăriile a- 
gricole colective din raion. O altă rea
lizare importarită este și aceea a în
scrierii în U.C.F.S. a aproape 500 d<» 
noi membri.

STAN CRISTEA-tfofesp.

Entuziaste întreceri pe stadioane și în sălile de sport
Călăreții din Capitală s*au înfrecui la Giurgiuînaintea ultimei

a capei „Cel de
Congres al P.M.R.”

masculin

etape
al III-lea
la volei

volei parli-

’ In aceste zile muncitorii uzinei Vic
toria Floreștj dau produse mai multe 
și mai bune ca pînă acum. Este Și 
firesc, dacă ne gîndim că fiecare din- 
Hre ei dorește să întîmpine cu noi 
succese în muncă cel de al IlI-lea 
Congres al P.M.R. In fotografia noas
tră sudorul Petre Manta, inter-dreapta 
în echipa Victoria Horești care acti
vează în campionatul regional, unul 
din cei mai vrednici muncitori ai 
uzinei, lucrează la atelierul mecanic.

PopescuFoto: M.

Realizăti importante
Mqmbrii asociației sportive Victoria 

din comuna Chișineu-Cfiș, taiohul 
Criș, regiunea Oradea, întîmpină cel 
de al III-lea Congres al P.M.R. cu 
nespusă bucurie, cu un deosebit elan 
în muncă. Menționăm numai două 
din ttltimele lor realizări. Zilele trecute 
ei au descărcat și transportat din 
gara Ghișineu-Criș pînă la baza lor 
sportivă 7 vagoane balast, și 5000 de 
cărămizi ce vor fi folosite la coh- 
strucția unei noi tribune. Totodată, 
pe linie organizatorică membrii aso
ciației sportive Victoria au înregistrat 
victorii însemnate. Cea mai Importan
tă : sporirea nmnărtflui de membri 
U.C.F.S: cit încă 130 de tineri. O 
contribuție prețioasă la obținerea a- 
cesior succese au adus-o sportivii Ro
mulus Orădan, Gheorghe Attciu, Zol- 
tan Igyarto, Iuliu Rusmir, Vasile Ghi- 
rilă, Petre Truță ș.a.

I. COȚOI-coresp.

Echipele 
cipante la 
Congres al P.M.R.' 
mîine ultima jetapă.

Jocurile sînt deosebit de interesan
te. Astfel, fruntașa competiției, Pro
gresul București, va întîlni pe Dina
mo. In perspectivă un meci pasio
nant, conform tradiției dintre aceste 
două echipe fruntașe ale voleiului nos
tru. Echipa campioană, Rapid va ju
ca cu Victoria, iar C.C.A. cu Construc
torul. Meciurile vor avea loc pe te
renurile de volei din Parcul sportiv 
Dinamo, după următorul program: 
teren I, de la ora 16: Victoria — 
Rapid și Dinamo—Progreșul; teren 
II, ora 17: C.C.A.—Constructorul.

Reamintim că Progresul, Rapid și 
Dinamo ocupă în această ordine pri
mele trei locuri după 4 etape, avînd 
fiecare cîte 7 puncte.

masculine de
cupa „Cel de al III-lea 

își vor disputa

Duminică, iubitorii de sport din o- 
rașul Giurgiu au trăit un eveniment 
deosebit : pe baza sportivă „Dunărea" 
a avut loc primul concurs hipic în a- 
eest oraș. Competiția, organizată în 
cinstea celui de al III-lea Congres al 
partidului de către clubul sportiv 
Știința, în colaborare cu federația de 
specialitate, s-a bucurat de un frumos 
succes. Peste 2000 de spectatori au ur
mărit cu un viu interes probele de ob
stacole, răsplătinilu-i pe învingători cu 
multe aplauze. Succesul de care sa 
bucurat concursul hipic la Giurgiu 
a determinat federația de specialitate 
să mai programeze unul în același loc, 
în zilele de 4—5 iunie.

Iată rezultatele : ‘
Obstacole categoria semî-uțoară : 1. 

Carol Gogheș (C.C.A.) 0 p., timp 55,4 
sec.; 2. A. Stoica (Petrolul PI.) 0 p., 
57,6 sec.; 3. Gabriela Co-nstantinescu 
0 p., 59,8 sec. Obstacole semi-u^oară ju
niori : 1. Andrei Costea (Știința Buc.) 
0 p., 47,8 sec.; 2. Iolanda Lazăr (CCA) 
0 p. și 49,6 sec. ; 3. A. Costea 0 p., 53,6 
sec. Obstacole semi-ușoară — fete : 
Iolanda Lazăr pe Merzuh 0 p., 39,7 sec.; 
2. Liliana Ionescu (Dinamo Buc.) pe

Liana 0 p. 40,5 sec.; 3. Angela Ștefan 
(Știința) pe Sapa 0 p., 41,4 sec. Obsta
cole seitii-ușoară actori : 1. Lilî Urseaml 
(Artă—Cinematografie) pe Liana 3 p. 
timp 1:19,4; Ștefan Glodariu (A.C.)' 
pe Odor 3,1/4 Ia 20,5 ; 3. Ileana Baiu 
(A. C.) pe Troica II 13 p. 1:30.0. 
Obstacole mijlocie : 1. Marin Dorojan 
(Știința) pe Odor 0 p. timp 1:4,00{ 
2. Gh. Gliițuran (C.C.A.) pe Lux 0 p-, 
1:40,7: 3. Dumitru Hering (C.C.A.)’ 
pe Retezat 0 p., 1:50.2.

La popice $
Constructorul

Dinamo Craiova
București —

6307-6243 p. d,

de al III-lea Con4

Reușit concurs de canotaj pe lacul Herăstrău

: .....i ‘
Aspect <lintr-o întrecere de caiac dublu, pe lacul Herăstrău.

Aproape 200 de toondurenți repre- ’ C.C.A, (Aitimqv — ConțoJbnco) f, 
K 4 C.C.A. (Ivnnov, Simionov, Serj 
ghei, Tunase) ; C 1 N. Tarara 
(C.C.A.) ; C 2 C.C.A. (Jurco—Ta
rara) : K 4 juniori (Matei, Margine, 
Gingulescu, Ciuc); Ziua a Il-a. JU
NIOARE. S 4 4- l rame Voința
(Viorica Nicolae, Ioana Bîzgu, Vic
toria Zdrug, Cornelia Coc Paula
Alarineseu) ; S 4 1 visle Metalul
(Timus, Zamfirescu, Lorian, Modanu 
4- Hevet): " '
(Victoria) ; Z< 2 RuHiu 
tîrlici — Rodica Bughiti) ; 
nioare Victoria
K 2 senioare C.C.A. (.Maria Nava- 
sart—Rodica Petrescu); luniori. S 1 
Cornel 
Rapid (Apostoleanu, Coșa 
scscu, ?.Ls„iță ,
Traian Poenaru (Rapid) : /< 2 Vic
toria (Istrate—Dudici) ; C 1 N. Mus- 
calu (Rapid). Pe primele locuri în 
clasamentul general al concursului 
se află: 1. C.C.A. 399 p., 2. Rapid 
336 p., 3. Progresul 113 p., 4. Me
talul 51 p., 5. Știința 32 p.

zentînd 10 eldbpri din București au 
luat parte duminică dimineață și 
luni dupp-aaiiază la concursul de ca
notaj organizat de clubul Progresul 

IILiea Con- 
această dată 
populate (în 
competiției), 

au luat par- 
din Capitală 

sau

în cinstea celui de al 
greș al P.Aț.R. Și de 
bin asistat la starturi 
Spfecial în. prima zi a 
la dispute dîrze la care 
te mulți tineri canotori 
iubitori ai schitului, caiacului 
canoei. Pasiunea tinerilor bucureșteni 
pentru, întrecerile nautice a ieșit în 
evidența inai cu seamă ieri după- 
amiază cînd în ciuda ploii persisten
te. ei au concurat și ne-au oferit fru
moase dispute sportive. Remarcăm de 
asemenea superioritatea manifestată 
din nou de canotorii de la C.C.A. 
Iată cîștigătorii concursului :

Ziua I. SENIOARE. S 2 visle 
Rapid (Costela Stanciu — Valeria 
Costăcbescu) ; S 4 4- 1 rame Clu
bul sportiv școlar (Mariana Limpede, 
Olimpia Bogdan, " ~
Maria Ionescu 
SENIORI. S 4 
rescu, Ionescu, 
4- Guist1) ; S 
trtictoru!) ; 8 8 
Vereș, Bondar, 
cea, RăduteacU,
K. 1 M. Stavăr (C. C. A.) |

Cecilia Predoescu, 
4- Liliana Vasile) ; 
4- I Voința (Teodrn 
Mihăilescu, Vasile 
1 Niculescu (Cons- 

4- 1 C. C. A. (diva, 
Begu, Baco, Bulan-

Covaci 4- Tiu) ;
K. 2

K 1 Anca Vurtejan 
Rapid (Sanda Co- 
“ „ ’ ' ; K. 1 se- 
Vișevan (C.C.A.) ;

Ciocoi (Victoria) ; S 4 1
Cv,?a, Tănă-

Negoiță -ț- Turcitu) ; K 1

Cu elan sporit în muncă
EcaterinaO cunoașteți pe utcmista

Constantinescu ?
Graficul secției v-o poate

. în locul nostru. Depășire a produc
ției pe ziua de azi de 20 la sută, pe 
ziua de ieri 15 Ia sută, pe ziua de... 
Dacă ați privi nu cu o zi sau două, 
ci cu o lună sau mai multe în urmă, 
rezultatul ar fi același. Tot printre 
fruntașe ați găsi-o.

Tovarășele de muncă, din secția 
pudrărie-bombonerie a întreprinderii 
„Fraga" din București, găsesc fi
resc acest lucru. Așa a fost mereu 
ritemista Ecaterina Constantinescn. 
Așa e și acum. In ultima vreme

prezenta

prietena și tovarășa ei de muncă, 
Maria Budulan a observat că Eca
terina Constantinescu e parcă frămîn- 
tată de un gînd.

— Ce ai, Ecaterina ?
— Știi, Maria, mă gîndesc...
— Ce anume. ?
— N-am putea noi două să facem 

aceeași treabă cît face echipa noas
tră de trei persoane la turnatul |e- 
leurilor ?

— Știu eu ?
— Să încercăm I Eu cred că vom 

reuși I
Și chiar a doua z.t au încercat. 

Rezultatul ? îndeplinirea sarcinilor.

i chiar 
apoi a

nu numai ale echipei lor. ci 
o depășire de 10 la sută, i 
doua zi cu 15 la sută...

Mîi-ni agile, ce știu a mînui tot 
atît de bine mingea de volei sau pa
leta de tenis de mas^, 
tene deasupra cutiilor 
jeleurilor.

Mîini meștere, ochi 
tuziaste, ce întîmpină 
lor tineresc cel de al IILiea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro
mi n.

aleargă sprin- 
cu forme ale

ageri, fete en- 
cu tot elanul

O. EANCIU

In cinstea celui ...
greș al P.M.R-, arena Constructorul 
din Capitală a găzduit sîmbătă șî 
duminică întîlnirea amicală de popice 
dintre echipele de categoria I, Corn 
structorul București și Dinamo Cra« 
iova. După o întrecere viu disputată* 
popicarii bucureșteni au obținut vic« 
toria cu scorul de 6307—6243 p d. 
(formații din opt jucători). Cele maî 
bune procentaje individuale au reai 
lizat L. Bejan (850), C. Leghende 
(809), Tr. Mihăilescu (803) de 1< 
Constructorul și N. Stoianov (835)* 
V- Dinale (810). M. Florescu (802Jț 
de la Dinamo la 200 bile mixte 
doborî te.

mixte

N. TOKACEK, coresp.

întreceri interesante
in regiunea Ploești

Consiliul regional U.C-F.S. Ploeșfî 
organizat o serie de întreceri de 

amploare în ciristea cftlui de al IIP 
lea Congres al P.M.R. Astfel, după 
concursul de schi dotat cu „Cupa 
Valea Albă" și întrecerea de hand-, 
bal în 7 interregiuni, între 3—5 Hh 
nie va avea loc la Ploești un con-, 
curs de volei rezervat juniorilor șî 
junioarelor, dotat cu „Cupa Con
gresului". La aceste întreceri vo«i 
participa formații ale regiunilor Ga-4 
lați, Regiunea Autonomă Maghiară, 
Craiova, Regiunea Stalin și Ploești,

FL. ^LBU — corespondent ' 
j :■' Ț Zy O____ț I■' . .

O gală de box
la Craiova

CRAIOVA (prin telefon). Zilele 
trecute a avut loc în localitate o îrn 
tîlnire de box organizată în cinstea 
celui de al III-lea Congres al P.M R^ 
între echipele Dittămo Craiova și Ra- ; 
pid București. Net superiori, boxerii!. 
craiovehi au cîștigat cu scorul dej 
15—3. ftezultăfe tehnice: C. Dutni-v, 
trașeti (D) b. p., D. Davidescu (R)W 
M. Marinescu (D) b- P- A. Morăriiș 
(R), A- Farcaș (D) b. p. M. AÎlertW 
(R), V. londsctt (D) b. p. I. Pătruț 
(R), I. Nicolae (D) b. p. Diautam i 
descu (R), O. Mărăcineann (D) b. fej 
A. Cosma (R), I. Olaru (D) b- p<' 

Tănase (R), C. Bîlă (D) meci 
cu V. Lăzăreânu (R), ĂL MOise 
b. ko. II C. Iordache (D).

Gh. 
nul 
(R) i

A. 1. CHIUZA—corespondent 1

întrecerile „Cupei Congresului” la tenis cont'nuă azî

Din nou ploaia a întrerupt desfășu
rarea întrecerilor de tenis din cadrul 
„Cupei Congresului4*, ieri neputîndu-se 
încheia nici unul din meciurile cuprin
se în program. Astfel întîlnirea decisi
vă pentru primul loc în proba de sim
plu masculin, Bosch—Țiriac a fost o- 
prită înainte de a se fi terminat pri
mul set, la scorul de 5-4 pentru Bosch. 
Pînă în acel moment partida luase ca
racterul unei dispute foarte dîrze, pro- 
mițînd o desfășurare dintre cele mai 
interesante. Pentru a contracara lovi
turile rapide ale adversarului, Țiriac a 
încercat să joace „baloane**, alternate 
cu atacuri prin surprindere. Și 
tactici însă, Bosch i-a găsit o 
adecvată rezistînd cu succes șl 
du-1 apoi pe Țiriac la fileu.

In cealaltă part dă din prima 
acționînd tot atît de viguros ca . 
minică, Năstase a luat avantaj în fața 
lui Gh. Viziru la întrerupere : 6-0, * 
și 30-0 în setul II.

Iată acum care este situația în cele
lalte grupe ale întrecerii masculine. Tu 
seria a H-a (V)C. fr-e) cnpduce M. Vi- 
z ru cu 2 victorii după ce l-a întrecut 
pe Rakosi cu 6-1, 6-2, 6-3. In grupa a 
IlI-a, Cobzuc are 2 victorii, înviugîn-

acestei 
replică 
pasîn-
grupâ, 
si du-

4-3

du-1 și pe Juhasz : 2-6, 8-6, 6-1, G->.’ 
Grupa a IV-a a fost cîștigată de O. 
Vasilescu (6-0, 2-6. 6-4. 1-6, 6-3 cu Ra- 
coviță) care a totalizat 3 victorii în tot 
atîtea meciuri. E. Horvath conduce cu 
2 v ctorii în grupa a V-a, în cea de a 
Vl-a clasamentul este încă neclarificat* 
iar I. Burcescu a cîștigat toate întîlnt- 
rile seriei a Vil-a.

In prima grupă feminină, conducă 
pînă acum Eva Stăncescu cu 2 victorii^ 
primul loc urmînd a fi decis după în- 
tîlniriie Julicta Namian-Eva Stăncescu 
și Jul eta Namian—Irlna Ponnva. Grupa 
a n-a a fost cîștigată de Eivia Avram} 
cu Eleonora Roșianu 3-6, 6-1, 6-3, cu E- 
caterina Pusztai 6-4, 4-6, 6-3 și cu Lla 
Doboșiu 3-6, 8-6, 6-4.

Iată și două rezultate din sferturile 
de finală La dublu bărbați : Cobzue, 
Bădin-Schmidt, Slapc'u 4-6, 6-4, G-3^
G-2 ; Gh. Viz i u, Țiriac—Horvath, Șaiti 
6-3. 2-6. 6-3, 8-6.

.Tocurile vor continua azi de la ora 
15,30 tot pe terenurile Centrului de an
trenament nr. 2. (C. V.).



I%1RTznis
Copii! Invățați și practicați înotul! Cît mai aproape de nivelul internațional!

Anul acesta 10.GOO de copii din
Și în acest an Ministerul Invăță- 

-mîntului și Culturii, în colaborare 
cu federația de specialitate, organi
zează pentru perioada 15 iunie — 1 
septembrie centre de învățare a îno
tului pentru copii de la 5 la 11 ani. 
Pe baza experienței acumulate în a- 
nii trecuți, cele două foruri au con
siderat posibilă, anul acesta, extin
derea acestei importante acțiuni la 
un -număr mult mai mare de locali
tăți ale țării. Ele sînt: Arad, Bucu
rești, Baia Mare, Cluj, Craiova, Con
stanța, Cîmpina, Giiurgiu, Lugoj, 
Mediaș, Orașul Stalin, Ploești, Re
șița, R. Vîlcea, Sibiu, Sighișoara, 
Turda și Tg. Mureș.

intre 1 —15 iunie, lecții cu carac
ter experimental.

Incepînd de mîine, în localitățile 
susmenționate va începe, sub contro
lul organelor tehnice ale comisiilor 
orășenești de natație, Cursul pentru 
aplicarea metodei unice de învățare 
a înotului, la care vor lua parte 
antrenori și instructori de înot. In 
ce constă această metodă ? In pri
mele două lecții se va face acomo
darea cu apa. Urmează trei ședințe 
(trei zile) pe parcursul cărora se 
va demonstra și aplica mișcarea 
brațelor și a picioarelor la cele două 
procedee tehnice de bază: craul și 
bras ; apoi, după cea de a 5-a șe
dință (zi), copiii vor fi împărțiți, 
după aptitudini, pentru a-și însuși 
unul din cele două procedee tehnice. 
In sfîrșit, în partea finală a ciclului

- — taranca :■! H ------- -
REZULTATE DIN SFERTURILE DE FINALĂ

ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN MASCULIN
BAIA MARE. — In sala de șah 

a Casei culturale a sindicatelor, 13 
șahiști s-au întrecut pentru sferturile 
de finală ale campionatului republi
can. Iată clasamentul final al gru
pei băimărene: 1-2. /. Miculicean și 
A. Rittli 8‘/2 P-. 3- V- Orghjci 8 p., 
4. M. Burduja 7'/2 p., 5-6. V. Dom- 
jan _și_ M. Husian 7 p. (V. SASA- 
RANU —~coresp. reg).

Unele observații după finalele de la Pitești
O finală de campionat la care 

participarea sportivilor este limitată 
în funcție de normele de clasificare 
își atinge întotdeauna scopul. La 
Pitești, de pildă, la finalele cam
pionatelor republicane numărul hal
terofililor a fost mult mai mic, dar 
valoarea lor, cu mult mai ridicată 
decît ,|a edițiile precedente.

întrecerile de la Pitești au fost 
foarte pasionante la unele categorii, 
stîrnind un interes deosebit în rîn- 
dul amatorilor de sport din orașul 
de pe malurile Argeșului. A plăcut 
mult „duelul" dintre Balaș Fiți și Ion 
Panait, în care ambii au obținut re
zultate bune, terminînd la egalitate 
(287,5 kig). Fapul că la această ca
tegorie a apărut un halterofil nou 
și foarte valoros, B. Fiți, constituie 
un excelent imbold pentru consacra
tul Panait. Sîntem convinși că din 
lupta acestor doi halterofili vor apare 
încă în scurt timp; noi și- valoroase 
recorduri. In ce privește pe Ion Pa
nait trebuie să menționăm că el și-a 
schimbat stilul la „smuls", trecînd de 
la procedeul ridicării prin „foarfecă" 
la „hochei". Nu sîntem împotriva fo
losirii acestui procedeu (care se pare 

"că “va da un randament mai mare) 
dar nu sîntem de acord ca un stil 

rde ridicare să fie schimbat doar cu 
8—10 zile înaintea unei competiții 
importante. In acest timp scurt, pro
cedeul nu poate fi. însușit temeinic 
ți coordonarea mișcărilor prezintă în 
mod firesc lacune. Aceeași observa
ție se referă și la T. Roman care a 
trecut de la „hochei" la ^fgafțgcă" 

, ți din această cauză a 7osț privat 
. de uri nou record la total. El a smuls 
în „foarfecă" 102,5 kg. și probabil 
că prin „hochei" smulgea 107,5 kg. 
realizînd astfel un total de 372,5 kg., 

"jgztrftat ce ar fi însemnat un nou 
'record al țării.

Privind rezultatele, trebuie să con
semnăm faptul că „olimpicii" (Fiți, 
Panait, Roman, Baroga și Birău) au

diferite localități vor învăța înotul
de inițiere se va urmări coordonarea 
mișcărilor cu respirația. Ciclurile de 
învățare a înotului sînt următoarele: 
în luna iunie : 1 — 15 și 16—30 ; iulie 
1 —15, 16—31, august 1 —15, 16—31. 
Atît la București cît și în celelalte 
centre din țară inițierea se efectuea
ză pe grupe — separate după sex 
și vîrstă — de cîte 25, pentru copiii 
din învățămîntul elementar și de cîte 
15 copii pentru cei din învățămîntul 
preșcolar. In scopul unei munci bine 
organizate se va lucra în patru serii 
pe zi, cîte două ore pentru fiecare 
serie.

★
Din cei aproximativ 10.000 de copii 

care se vor perinda timp de trei 
lunij cluburile și asociațiile sportive 
cu secții de natație vor putea re
cruta cu ajutorul unor comisii spe
cial întocmite, elementele cele mai 
dotate pentru natația de performan
ță, criteriul de selecție cuprinzînd 
următorii indici mai importanți : 1.
sănătate, 2. dezvoltare fizică (să 
existe o proporție între înălțime, 
greutate, capacitate toracică — toa
te acestea raportate la vîrstă, 3. 
d plutire (alunecare) corespunzătoa
re. Anul acesta ar fi de dorit ca 
repartiția copiilor selecționați să se 
efectueze astfel încît asociațiile și 
cluburile sportive cu secții de natație 
să primească un număr corespunză
tor de elemente tinere, viitoarele 
cadre de performanță ale natației 
noastre. ,

ROȘIORII DE VEDE. — La în
trecere au participat 14 jucători din 
raioanele regiunii București. Pe pri
mele trei locuri s-au clasat, la ega
litate, jucătorii: V. Beiu (Alexan
dria), /. Buzu și V. Popescu (amîn- 
doi din Roșiori). învingătorii au a- 
cumulaț cîte 11 '/2 P-, ordinea clasi
ficării fiind dată după sistemul So- 
nerborn. (A. POPESCU — ^oresp.).

BALAȘ FIȚI

obținut rezultate mulțumitoare- Ba
roga a ridicat cu 10 kg sub record, 
Bițău. Fiți și Roman cu 5 kg sub 
performanțele lor maxime etc. Tre
buie însă arătat ca în sportul cu 
haltere, în care curba de efort are 
un rol esențial, nu se poate pretinde 
ca în fiecare concurs sportivii să 
obțină recorduri. Esențialul este să 
nu se înregistreze fluctuații și scă
deri brusce de formă. Sportivii tre
buie să se stabilească la o perfor
manță medie de valoare ridicată, 
de unde vor putea la un anumit 
interval să obțină un progres rapid.

LOCAjlUNE
• Biletele pentru jocul de fotbal Di

namo—Petrolul, care va avea loc joi, 
2 iunie pe stadionul Dinamo, s-au pus 
în vînzare la casele obișnuite.

Membrii susținători ai clubului Di
namo pot ridica biletele în baza tiche
tului nr. 3 la casa stadionului.

© Biletele pentru campionatele in
ternaționale de atletism ale R.P.R-, 
care vor avea loc pe stadionul Re
publicii, în zilele de 4, 5 și 6 iunie, 

1 se pun în vînzare incepînd de azi.

Sezontd competițional 
la ciclism se află în pli
nă desfășurare. In afara 
competițiilor internaționale 
la care reprezentanții noș
tri au participat cu mai 
mult succes (Italia, Fran
ța), sau cu mai puțin 
(„Cursa Păcii") în țară 
s-a dat startul în cele mai 
importante competiții: 
campionatele republicane. 
Cicliștii îondiști au con
curat în cadrul fazei re
gionale a campionatului 
de semifond, iar pistarzii 
vor lua în curînd startul 
în competițiile oficiale pe 
velodrom. Toate aceste 
întreceri vor fi completate 
cu competiții internaționa
le care să contribuie la 
verificarea rutierilor și 
pistarzilor ce se pregătesc 
cu șîrguință pentru Jocu
rile Olimpice de la Roma.

O primă constatare ce 
se desprinde din analiza 
concursurilor desfășurate 
în acest sezon este aceea 
că numărul participanți- 
lor la competițiile cicliste 
— îndeosebi la cele de 
șosea — a crescut simți
tor. în fiecare duminică 
se prezintă la startul diferitelor cate
gorii ds cpncu-rs peste 150 de con- 
curenți, iar uneori oficialii înregis
trează și participări de peste 200 
alergători. Firește, n-a crescut peste 
noapte numărul rutierilor consacrați. 
Plusul de concurenți s-a înregistrat 
Ia categoriile rezervate juniorilor. 
Aceștj concurențj provin — în marea 
lor majoritate — din foști; participant 
la cursele rezervate posesorilor de bi
ciclete de oraș. Este cazul să sem
nalăm — pentru prima oară —o evo
luție firească a rutierilor noștri care 
au pornit gradat, de la prima treaptă, 
și acum înregistrează o ascensiune 
normală spre categoria alergătorilor 
avansați.

Calitatea performanțelor este de ase
menea într-o ascendență satisfăcă
toare, deși pentru a atinge actualul 
nivel internaț'onal mai este nevoie de 
multă muncă la antrenamente. Creș
terea mediilor orare — etalonul de 
comparație al performanțelor în ci

în funcție de scopul propus. De a- 
ceea, este bine ca halterofilii noștri 
să aibă un program judicios de mun
că și de odihnă, care să le asigure 
menținerea și ridicarea iormei spor
tive arătate la ultimul concurs.

Campionatul republican de la Pi
tești a arătat că majoritatea concu- 
renților, chiar și fruntașii, neglijează 
dezvoltarea unor grupe musculare, 
crezînd că rezultatele pot crește prin 
exercițiile specifice fiecărei probe cla
sice. Antrenorii și concurenții trebuie 
să știe încă o dată că numai prin ac
tivizarea fiecărei grupe musculare 
va crește forța halterofilului și di
rect, performanța. St- Banyai, de 
pildă, un halterofil talentat, cu par
tea superioară a corpului foarte bine 
dezvoltată, are coapse și gambe foar
te slabe și din această cauză nu-și 
poate menține echilibrul atunci cînd 
ține bara deasupra capului.

O altă mare lipsă remarcată la 
Niculescu, Sorescu. Andronovici, Ro- 
moșan (care a căzut de altfel din 
concurs) se referă la greșita repar
tizare a încercărilor. In dorința ob
ținerii unor rezultate „mari" ei ra-j 
tează două din cele trei încercări? 
In scopul ridicării performanțelor Ia1 
haltere este bine ca în viitoarele în-i 
treceri să se țină seama de aceste 
lucruri.

DE BILETE
ora 15, la casele stadioanelor: Re
publicii, Dinamo, agenția centrală 
Pronosport, agenția CCA și chioșcul 
special din str. Ion Vidu.

© Biletele pentru meciul Progre
sul—CCA, care se dispută joi în noc
turnă pe stadionul Republicii, se pun 
în vînzare începînd de azi, ora 15, 
la casele stadioanelor: Republicii, 
Dinamo și Progresul. la agențiile 
C.C.A. și Centrala Pronosport și la 
chioșcul din, ștr. Jon Vidu. ,

C. Melcioc (Victoria) și Ion Stoica (C.C.A.) con
duc plutonul fruntaș. Fază din desfășurarea cam
pionatului de semifond pe circuit (etapa pe Capi
tală) tj<- -aixj: .. , ... ------ ; .

clismul de fond — este oglindită atît 
în cursele pe șosea cît și în cele pe 
tircuit. Mediile orare de 40-42 km — 
care se înregistrează curent — sînt 
nu numai rodul unor antrenamente 
mai bine planificate ci și al voinței, 
dîrzeniei și ambiției cu care rutierii 
iși dispută șansele. Așa cum spuneam, 
este însă nevoie de un ritm și mai 
vioi pentru a atinge un nivel cores
punzător competițiilor internaționale. 
Este adevărat că pînă acum am avut

12-0!
...Acesta este scorul cu care s-a 

terminat, săptămîna trecută, Milui
rea dintre echipele craiovene Electro- 
putere și Morile Unite. In momentul 
cînd am aflat acest rezultat, firește, 
am căutat să ne aducem aminte în 
care ramură sportivă se întrec a- 
ceste două echipe: la handbal sau 
la rugbi ? Nu ne-am mai gtndit și f“ 
alt sport la care se putea obține un 
astfel de scor, hocheiul pe gheață, 
fiindcă ne aflăm la sfîrșiiul lunii 
mai și e greu de presupus că pe me
leagurile craiovene s-a lăsat un ger 
atît de cumplit încît le-a dat ghes 
de întreceri eventualilor amatori de 
hochei...

Inchipuifi-vă însă surpriza noa
stră — și din clipa aceasta tot atît 
de mare e și surprinderea dv., desi
gur — aflind că Electroputere între- 
cuse cu 12—0 Morile Unite, în ca
drul unui meci de... fotbal din cam
pionatul regional I

Atît de puternică să fie echipa E- 
leciroputere și, dimpotrivă, atît de 
nevolnici cei de la Morite Unite in
cit să primească 12 goluri intr-un 
meci ? Greu de crezut și una și alta! 
Atunci ?

Desigur, Electroputere este o echipă 
valoroasă. De -altfel, în campionatul 
regional, în lupta de calificare pen
tru barajul ce deschide drumul spre 
categoria B, fotbaliștii acestei echipe 
au fost tot timpul pe primul plan- 
Cum ultimele 4 meciuri urmau să le 
susțină „acasă", aveau șanse să cu
cerească toate punctele puse în joc. 
Dar asta nu rezolva complet proble
ma primului loc în clasament. Dacă 
Metalurgistul — Sadu, liderul clasa
mentului, se ținea tare și, de ase
menea, nu mai pierdea nici o par
tidă pînă la sfîrșitul campionatului? 
Atunci urma să-și spună cuvîntul gol
averajul, Și, la capitolul acesta, nu 
mai era aproape nimic de făcut: cei 
de la Metalurgistul nu se... încurca
seră cînd a [ost vorba de marcat 

toarte rar ocaz,ia (ne referim, firește, 
tot la sezonu>l_ actual) să-j vedem la 
lucru pe toți cicliștii noștri de valoare, 
deoarece multi dintre ei au fost che
mați să ne reprezinte țara în compe
tițiile de peste hotare. In viitoarele 
concursuri vor fi toți prezenți. Și 
atunci vor trebui să ne facă dovada 
că a« învățat din competițiile la care 
au participat. Trebuie să fim din ce 
în ce mai aproape de stadiul de dez
voltare al ciclismului internațional, 
să-l ajungem și să mergem în ace
lași ritm cu el. Aceasta pentru faptul 
că peste mai puțin de trei luni se va 
da startul în cele mai importante com
petiții mondiale rezervate cicliștilor 
amatori: campionatele mondiale șî 
Jocurile Olimpice.

Pregătirea rutierilor trebuie să se 
îndrepte mai cu seamă spre realizarea 
baremului la 100 km contra-cronometru 
pe echipe (2 h. 18:00), iar cea a 
pistarzilor spre normele de la viteză 
și 1.000 m cu start de pe loc. Prin 
prisma acestor rezultate va fi judecată 
atît activitatea dîcTștilor cît și cea a 
antrenorilor în perioada care urmează.

HRISTACHE NAUM
TR. IOANIȚESCU

Campionatele Capitalei
Amîn-ate din cauza timpului nefavo

rabil, întrecerile din cadrul Campiona
telor de atletism ale Capitalei pentru 
seniori și senioare, au fost reprogra- 
mate pentru miercuri și joi. Con
cursurile vor avea loc pe terenul ceai- 
trai al stadionului „23 August”, înce- 
pînd de la ora 16.15,

goluri, așa că aveau acum un gol- 
averaj strașnic.

...Și iată, duminică 22 mai, pri
mul din cele patru ultime meciur- 
din campionat al echipei Electrop 
tere: cu Morile Unite. Victorie si
gură? Nicidecum! In tur făcuseră 
3—3. Apoi, nil trebuiau uitate alte 
rezultate ale fotbaliștilor de la Mo
rile Unite: 2—1 cu CF.R. Turnu Se
verin și 3—1 — cu cine credeți ? — 
chiar cu Metalurgistul, fruntașa cla
samentului, Și-apoi, cum spuneam, o 
simplă victorie nu schimba prea mult 
situația existentă. Cei de la Morile 
Unite trebuiau învinși la scor! Șl 
nu... orice scor. Un 7—0 era prea pu-. 
țin. Un 10—0 sau chiar un 11—0, 
la fel nu ajungea. Trebuia un 12—0 
și atunci echipa Electroputere, din- 
tr-o singură lovitură spulbera tot 
golaverajul pe care cei de la Meta
lurgistul îl adunaseră, gol cu gol, 
de-a lungul unui întreg campionat l

Și miraculosul 12—0 nu s^a lăsat 
așteptat. Echipa Morile Unite a ju
cat atît de slab, încît Electroputere 
a putui marca în voie cele 12 goluri 
care ti erau necesare pentru a-și asi
gura un plus de 5 sutimi la golave
raj față de Metalurgistul!

Este evident că Morile Unite, aflată 
în clasament pe locul 8 (deci scutită 
de emoțiile retrogradării) nu Și-a a- 
părat șansele cu convingere, influen- 
țînd normala desfășurare a unui 
campionat în care fiecare echipăj, 
după puterile ei, a luptat și luptă 
pentru un loc cît mai bun, punînd 
mult suflet, multă ambiție. L

Consiliul regional U.C-F.S. și co
misia regională de fotbal din Craio
va trebuie să ia în discuție acest re
zultat. Poate că, printre altele, va a-, 
junge la concluzia că o echipă care 
pierde cu 12—0 nu poate face față 
competiției respective. Și atunci, de 

• ce să se creadă scutită de emoțiile..., 
retrogradării ?

JACK BERARII)



CATEGORIA B, 0 ETAPA A ECHIPELOR GAZDA
Etapa a 22-a a campionatului categoriei B s-a des- 

îșurat sub semnul superiorității echipelor gazdă, 
are —- cu foarte puține excepții — au obținut re- 
ultate favorabile. Din punct de vedere tehnic, etapa 
u s-a ridicat la un nivel prea bun, pentru că aproa- 
e peste tot terenurile au fost desfundate, din cauza 
loii.
In clasamente s-au produs unele modificări in ceea

ce privește lupta pentru titlu. Astfel, în seria a Ill-a, 
Corvinul Hunedoara a reușit să se distanțeze de 
C.S.M. Baia Mare, cu două puncte, în timp ce în 
seria a II-a Știința Timișoara a mărit cu încă un 
punct distanța ce o separă de Dinamo Obor, avînd 
acum patru puncte mai jiiult ca. echipa bucureșteană. 
In prima serie, CSMS Iași conduce cu 3 puncte.

Iată amănunte asupra jocurilor :

Seria I

RAHOVA PLOEȘT1 — UNIREA 
i-ȘANI (5—0). Gazdele au dominat 
timpul obținînd o victorie cate- 
că. Aii înscris Diaconescu (min.
Cristache (min. 33 și 59) și Vegh 

1. 35 și 72). (1. RĂDULESCU- 
sp).
S.M. RÂDÂIJȚI—ȘTIINȚA BUCU- 

>T1 (2—0). Punctele au fost mar- 
de Chirilă II (min. 6) și Lavric 

i. 88). Deși terenul a fost alune- 
din cauza ploii care a căzut pînă 

.începerea partidei, jocul a oferit 
frumoase. (A. SlMiOTA, coresp.).

F.R. PAȘCANI — GLORIA BIS- 
TA (2—0). Terenul a influențat 
î. . m prima repriză gazdele au 
at mult înscriind prin Rozorea 
1 19) și Panaiie Petru (min.

Oaspeții au contraatacat dar ste- 
(C. ENEA-coresp.).
O.S. IAȘI - fiffiAMO SUCEA- 
(3—0). C.S.M.S. a jucat la ade- 

ita sa valoare numai 60 min., timp 
car? Oruțiu (min. 7 și 55) și 
sn.min. 12) au marcat trei goluri 

toată frumusețea, ratînd însă și 
cîteva ocazii clare. Sucevenii au 

t, la rîndu.1 lor, perioade de domi- 
e dar forma excelentă a portarului 
an Ursache ca și intervențiile 
npte ale stoperului Buimisiriuc an 
iedicat pe oaspeți să înscrie vreun

Bine au jucat și Alexandrescu și 
nien (C.S.M.S.). De la Dinamo am 
mit jocul bun al lui Cotroază și 
lețclii. (A. SCAUNAȘ-coresp.). 
,N.M CONSTANȚA — UNIREA 
ii (2— 1). Joc de un bun nivel 
lie. Localnicii! au realizat cea mai 
■ă partidă din campionat. S.N.M. 
lominat net în special în repriza 
tndă și doar intervențiile portarului 
ea au salvat echipa oaspe de la 
nfrîngere categorică. Golurile au

realizate de Mocanu (min. 30), 
tor (min. 47) pentru S.N.M. _ și 
oară' (mim. 32) pentru Unirea.
BRUCKNER-coresp).

HNAMO GALAȚI — VICTORIA 
7*U (3—0). Aripa Dudaș-Daraban 

'izat cele trei go’uri care au 
crise identic: Dudaș a centrat 

trei ori și Livjii (mim £9 și 61) și 
jțban (min. 63) âu reluat in plasă; 
i-ati remarcat Diidaș, Daraban (Di
no) și Schweininger (Victoria).

PALADESCU-coresp. reg.).
ULMENTUL B1RLAD—FORESTA 
LTICENI (2—2). Joc slab. In min. 
Vaida (Foresta) a fost eliminat 

tru injurii aduse adversarului. Punc- 
: au fost înscrise de Shimski (min. 

și Dascălii (min. 62) pentru gaz- 
și Firică (min. 32) și Chițu (min.

pentru oaspeți. (E. SOLOMON- 
esp.).

Seria a Il-a

HNAMO OBOR—METALUL T1R- 
iVIȘTE (1 — 1). Disputat pe ploaie, 
chil a plăcut prin rapiditatea faze- 

și prin dîrzenia cu care ambele 
rpe au luptat pentru victorie, 
iar dacă dinamoviștii au avut 
,lt timp inițiativa, jucătorii oas- 
i au meritat rezultatul dc egali- 
e deoarece au știut șă folosească 
e contraatacurile. De altfel, la ca
ul unui asemenea contraatac me- 
urgiștii au surprins prim iuțeala se
nii pe apărătorii dinamoviști și au 
ictus scorul prin Mureșan (min. 8). 
plica echipei Dinamo Obor nu s-a 
at așteptată și la o învălmășeală 
irin a egalat (min. 15). După pau- 

ambete echipe au mai avut ocazii 
gol.

A. CALIN

C.F.R. TIMIȘOARA — FLACĂRA 
UR.BNI (4—0). Timișorenii au jucat 
mte bine și au înscris prin Bălan, 
fâniuc și Feniaț (2). Din min. 40, 
scăra a jucat în 10 oameni, prin 
cidentarea lui D. Alexandru. (AL, 
(OSS, coresp.).
METALUL OTELUL ROȘU-ȘTIIN- 
I TIMIȘOARA (0—3). Știința a 
sritat victoria. A. jucat mai clar, în 
îîncime, cu pase lungi pe extreme. 
1 marcat: Mițaru (m>n. 13), Mano- 
che (min. 54) și Lereter (min. 7G). 
srenttl a fost desfundat. Unii jucă- 
ri (Alexe, Arieșanu, Brău — d' 
gazde și — de la oaspeți Tănase) 

au jucat dur, lovindu-și intenționat 
adversarul. (RADU ZENO, cor. sp.).

C.S.M. REȘIȚA — DRUBETA TR. 
SEVERIN (7—0). Gazdele au j icat 
bine, reabilitîndu-se In fața publicu
lui local după ultima evoluție, care a 
fost nesatisfăcătoare. Punctele învingă
torilor au fost marcate de Pătrașcu 
(min. 6), Urcau (min. 53, 68, 70, 83), 
Varga (min. 76) și Apro (din 11 me
tri, în mîn. 21).

DINAMO PITEȘTI — CARPAȚI SI
NAIA (3—0). Teren alunecos din cau
za ploii. Dinamo a meritat victoria, 
avînd mai multă legătură între com- 
partim^te și controlind mai bine ba
lonul. Piteștenii puteau cîștiga la un 
scor mai mare, dar portarul Panțuru 
a apărat foarte bine. Golurile au fost 
marcate de Lovin (min. 14 și 87) și 
Butnarii (min. 63). In repriza a doua, 
oaspeții au avut cîteva acțiuni foarte 
periculoase. (ION R1ZOIU și D. ȘTE- 
FANESCU, coresp ).

C.S. CRAIOVA — METALUL

Gol! Reluînd precis o centrare de pe extremă, Mureșan, interul echipei târgo
viștene, a înscris din apropiere. Portarul dinamovist Datcu a fost prins pe 
„picior greșit" și nu a mai putut interveni. (Fază din meciul Dinamo Obor—. 

Metalul Tirgoviște 1—1).

BUCUREȘTI (4—2). Joc dinamic, 
spectaculos, cu o interesantă evoluție 
a scorului. Au marcat: Dumitru (min. 
20 și 65) pentru Metalul și Vasilescu 
(min. 48), looescu (min. 61), Croitoru 
(min. 74) și Clurezu (min. 86) pentru 
C.S. Craiova. (A. I. CHIUZA, coresn.)

POIANA CIMPINA — ȘTIINTA 
CRAIOVA (1—0). Joc de fac.ură teh
nică s’abă, influențat de starea terenu
lui. Unicul gol a fost marcat de Bamt 
în min. 54, din 11 metri. Cra ovenii au 
beneficiat și ei de un 11 me'ri, în 
min. 86, dar Mihăescu l-a ratat. Por
tarul craiovean Pain a avut o atitu
dine nesportivă, aducînd injurii arbi
trului Brandabur (Buc.). (EUG. 
STROE și V. CONSTANT1NESCU, 
coresp.).

Seria a IlI-a

C.F.R. CLUJ—C S.M. BAIA MARE 
(1—0). 8000 de spectatori (dintre 
care 3000 băimăreni) au asistat la 
această intilnire în care gazdele au 
dominai mai mult. Unicul gol al 
partidei a fost înscris in min. 35 de 
Treabă, cu capul. In min. 75 Treabă 
(C-F.R.) și Vasilescu (C.SM.) au 
fost eliminați (după părerea noastră 
•cu multă ușurință), după o ciocnire

JOCURI
ȘTIINȚA CLUJ — JIUL PETRO

ȘANI 3-3 (1-3). Echipa studențească 
jucând fără Mateianu și Mareu a co
respuns doar în repriza secundă. Au
torii golurilor : Constantin, Horațiu 
Moldovan, Ivansuc, respectiv, Gabor, 
Manea și Gram.

MINERUL LUPENI—U.T.A., 2—5 
(0—4). Joc frumos ou multe faze spec
taculoase. Au înscris : Peleseu (3), Țîr- 
lea și Tăucean (U.T.A.) și Milea și 
N i m p ea nu (Mi norul).

FARUL — SELECȚIONATA ORA- 

în timpul-jocului, de arbitrul D. Rusu 
(Arad), care în general a condus 
corect. S-au remarcat : Dobay, Oprea. 
Chifti, respectiv Vlad II, Gergely III 
și Nedelcu. (R. FISCH, coresp. re
gional).

CORVINUL HUNEDOARA — GAZ 
METAN MEDIAȘ (5—0). Corvinul a 
cîștigat la scor, jucînd foarte bine în 
toate compartimentele, șutind deseori 
la poartă. Acțiunile medieșenilor s-au 
bazat doar pe contraatacurile între
prinse de Vaczi și Zanca. Au marcat 
Anton (2), Gavrilă, Zapis și Pop.
C. MORARU și V. ALBU, coresp).
A.M.E.F.A. — C.S. TG. MUREȘ 

(3—0). Localnicii au făcut una din 
cele mai bune partide din acest an, 
dominlnd autoritar timp de 70 de mi
nute. Oaspeții au acționat mai clar 
și mai decis doar spre sfîrșitul jo
cului, Autorii golurilor: Soliu (min. 
6 din 11 m), Mercea (min. 28) și 
Oroszhegyi (min. 53). (ST- IACOB, 
coresp.).

C.S. ORADEA — C-F.R. ARAD 
(1—0). Orădenii au atacat mult, dar 
nu au reușit să înscrie decît o sin

gură dată prin Tomeș (min. 67), ob
ținînd astfel o victorie dificilă în fața 
unei echipe care a luptat pentru un 
rezultat de egalitate. (M. POP și AL. 
JILAU, coresp.).

CHIMIA FAG AR AȘ — TRA CTO- 
RUL ORAȘUL STALIN, (1—0). loc 
viu disputat in care, în special în 
repriza a doua, inițiativa a aparținut 
localnicilor. Oaspeții au șutat rar la 

poartă. A marcatNăftănăilă (min. 
80). In min. 84, Popa (Chimia) și 
Păun (Tractorul) au fost eliminați 
de arbitrul I. Dobrin (Petroșani) pen
tru lovire reciprocă. (V. LAZAR, co
resp.).

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII- 
A.S.A. SIBIU (1—2). Meci frumos în 
ciuda ploii ce ' nu a contenit să cadă 
în toi cursul meciului. Au marcat So
lomon (min 39) și lenei (autogol) 
pentru A.S.A. și Raab (min, 61) pen
tru lnd. Sirmei- (P. ȚONEA, coresp.)

RECOLTA CĂREI — RAPID CLUJ 
(2—0). Joc de slabă factură tehnică. 
Deși au cîștigat, gazdele au practi
cat un joc confuz în special în re
priza a doua. Au marcat Szabo (min. 
36) și Koch (min. 48). (T. SILAGHI, 
coresp.).

AMICALE
ȘULUI CONSTANȚA 4—0 (2—0), Au 
mureai : Niculeseii (3) și Olani.

STEAGUL ROȘU — SELECȚIONA
TĂ ORAȘULUI STALIN 8—1 (4—1) 
In selecționata orașului au jucat fotba
liști din campionatul regional. Autorii 
golurilor : Cane (3), Seredai (3), Hi- 
dișan și Fusulăn respeetiv Stan.

® Din cauza ploii, cuplajul de 
fotbal programat aseară în noctur
nă pe stadionul Republicii nu s-a 
mai disputat, _ ■ ■

Concluzii după meciul de ia Bratislava

In fotbalul nostru trebuie
sa se producă o cotitura!
ÎCu meciul de la Bratislava s-a încheiat un sezon internațional oficia! 

al cărui bilanț nemulțumește profund pe toți cei care urmăresc cu dra~ 
Igoste și pasiune activitatea fotbalului nostru. Echipa noastră reprezenta

tivă nu numai că a pierdut posibilitatea de calificare în faza finală a 
două din cele mai importante competiții internaționale (turneul olimpic de 
la Roma și „OUpa Europei"), dar a și fost învinsă în toate cele trai în- 
tîlniri disputate în acest sezon, ca urmare a unor greșeli de selecție și 
de pregătire, care au dus la comportări complet nesatisfăcătoare. Ce 
poate fi mai concludent decit făptui că în trei meciuri echipa noastră 
a marcat UN SINGUR GOL și a primit ȘAPTE !...

Față de întîlnirile de la Sofia și 
București, la Bratislava reprezentativa 
noastră a jucat oarecum mai bine. 
In ansamblu, ea a legat mai mult 
jocul și a luptat de-a lungul me
ciului. Dar, a pi«rdut pentru că au 
fost evidente aceleași lacune, prezente 
și în celelalte jocuri, ca și în fotbailul 
nostru în general, de altfel, și care 
ies în relief atunci cînd fotbaliștii 
noștri susțin meciuri în compania 
unor formații străine, de valoare recu
noscută. Este adevărat că după primul 
gol, echipa noastră a avut două 
ocazii clare de gol: o bară a lui 
Tătarii și un șut pe lingă portarul 
Schroiff, ieșit din poartă, al aceluiași 
Tătarii. De asemenea, tot Tătaru și 
apoi Constantin au ratat din poziții 
clare în fața porții, după 3—0, ca și 
Dinulescu în repriza a doua. Infrîn- 
gerea noastră și de astă dată, a fost 
categorică. Cum se explică ea ? Prin 
valoarea tehnică scăzută, prin inca
pacitatea tactică, prin lipsa totală'de 
finalitate și eficacitate, domenii în 
care sîntem, de regulă, înfrectiți în în
tîlnirile internaționale cu adversari 
puternici. Că tehnica individuală a 
jucătorilor noștri lasă mult de dorit 
s-a văzut ți la Bratislava, ca și în 
alte jocuri internaționale, chiar și în 
cele pe care le-am cîștigat. De asemenea, 
a fost clar pentru toată lumea că jucătorii 
noștri sînt lipsiți de pregătirea tactică 
generală, neștiind să facă față întor
săturilor luate de joc. Așa se explică 
și faptul că ultimele trei meciuri le-am 
pierdut în primele minute de joc, ad
versarii stirprinzîndu-ne de fiecare dată 
și făcînd inaplicabile „rețetele tactice" 
date — în mod obișnuit — jucătorilor 
înainte de . joc de către antrenori.

Faptul că aceste lipsuri s-au repe
tat mereu — și nu numai la partidele 
internaționale din acest sezon — duce 
la concluzia că pregătirea lotului a 
fost defectuoasă, că antrenorii lotului 
BOTESCU și OANĂ nu au fost capa
bili să remedieze cit de cit aceste 
lipsuri, că munca de instruire e ne
corespunzătoare, teoretizîndu-se prea 
mult în dauna lucrului practic.

La Bratislava, scorul — în raport 
cu ocaziile avute de cele două formații 
— a fost sever cu echipă noastră. 
Dar, ori 3—0, ori 3—1 sail 4—2 în- 
frîngerea rămîne înfrîngere și nu 
schimbă cu nimic din cauze și nici 
din concluziile și învățămintele pe 
care trebuie să le tragem nu numai 
după această ultimă întîlnire, ci diipă 
întregul sezon sau chiar după o pe
rioadă mai lungă. Pentru că, convin
gerea noastră este că ne-am amăgit 
cu uncie rezultate favorabile reușite 
de echipele reprezentative, că le-am 
umflat pe altele, făcîndu-ne să nu 
vedem lipsurile care stăruie în fotba
lul nostru și care au determinat o 
stagnare generală.

E bine să privim realitatea așa 
cum se prezintă, pentru că mwnai așa 
putem ajunge la măsurile corespun
zătoare, pentru a asigura, în fine, 
acestui sport atît de popular, drumul 
spre un progres și un prestigiu inter
național real. Ș1 această sarcină de 
răspundere revine în primul rînd fe
derației și antrenorilor.

Fotbalul nostru a rămas în urmă 
față de multe alte discipline sportive. 
Pentru readucerea lui pe linia de plu
tire, pentru ridicarea valorii fotba
lului nostru, este necesar ca condu
cerea federației să treacă la o serie 
de măsuri menite să asigure o orga
nizare și conducere a fotbalului plină 
de răspundere, realizarea unei activi
tăți dc perspectivă în munca de in
struire, de pregătire morală a jucă
torilor, de selecție, în așa fel, îneît 

Intr-o perioadă cît mai scurtă, nivelul 
tehnic și valoarea echipelor noastre 
să crească, să se poată face față 
cu succes unor formații cu valoare 
recunoscută în fotbalul european și 
de pe glob. Federația de specialitate 
este obligată să se ocupe cu exigență 
crescîndă de creșterea nivelului fotba
listic al jucătorilor luînd măsuri 
corespunzătoare pentru ca și antrenorii 
să fie la curent, să țină pasul, cu 
problemele majore ale fotbalului in
ternațional, să-și însușească cele mai 
înaintate metode de instruire și an
trenament. In această direcție, o lipsă 
condamnabilă a manifestat-o federa
ția, tolerînd conducerea și îndrumarea 
unor echipe de către antrenori fără 
o pregătire superioară de specialitate, 
oameni care lucrează empiric sau după 
metode de mult învechite.

Considerăm, de asemenea, că prin
tre primele măsuri trebuie să stea în 
atenția federației următoarele : în
tărirea muncii federației și înca
drarea ei cu tehnicieni cu o com
petență verificată, capabili să cuprindă 
prin îndrumare și control, întreaga 
activitate fotbalistică din țară; reor
ganizarea colegiului central al antre
norilor prin angrenarea celor mai buni 
antrenori din țară, precum și reactivi- 
zarea colegiilor regionale, care trebuie 
să devină organe tehnice, active si cu 
răspundere atît în ridicarea tehnică 
a fotbalului cît și în materie de 
selecție; constituirea unei comisii de 
selecție (formată din tehnicieni cu 
experiență, oameni care ea înșiși au 
muncit cu rezultate superioare) sau 
desemnarea unui selecționer unic com
petent, cu autoritate, care să poarte 
întreaga răspundere a pregătirii și 
selecționării echipelor reprezentative.

Federația, colegiul central de an
trenori, sînt obligate să ducă o muncă 
susținută pentru întărirea și supra
vegherea riguroasă a procesului de 
instruire-antrenament, la echipele de 
club sau asociații și, în primul rînd, 
la cele de categoria A și B.

De asemenea, federația trebuie să 
se ocupe cu mai multă grijă de 
educația fotbaliștilor, să urmărească 
și să sprijine cu atenție pregătirea 
și progresul fotbaliștilor,, mai ales 
al celor tineri.

Fotbalrri nostru poate și trebuie să 
iasă din impasul în care se găsește. 
Condiții pentru aceasta sînt asigurate. 
Se cere însă mai mult simț'de răs
pundere în orientarea activității fotba
listice, mai multă exigență și 
operativitate în direcția înlăturării lip
surilor și, mai ales, curaj în promo
varea elementelor tinere, talentate.

In fotbalul nostru trebuie să se 
producă o cotitură.

Joi in Capitală

Două meciuri de categoria A: 
Dinamo—Petrolul 

și Progresul—C. C. A.
Amatorii jocului cu balonul rotur^l din 

Capitală vor avea ocazia să asiste joi- 
la două interesante confruntări fotba
listice între echipe de categoria A. Este 
vorba de meciul restanță Dinamo —— 
Petrolul și de partida Progresul—C.CA. 
programată inițial pentru 5 iunie.

Iată programul meciurilor de cam
pionat de joi î

Stadionul Dinamo, ora 17 : Dinamo— 
Petrolul (în deschidere de la ora 
15,15 returul finalei campionatului de 
juniori al Capitalei între Rapid și 
Știința) ;

Stadionul Republicii, ora 20 (în noc
turnă) : Progresul — C.C.A.



Cîteva însemnări din comuna Dragalina
Campionatul masculin

Azi: Dinamo—Rapid
VĂ PREZENTĂM PE DINAMO BUCUREȘTI, 

ECHIPA CAMPIOANĂ FEMININĂ

I. If ■ -

Din notl la Dragalina! D.ipă.ă- 
proape 8 ani. Gîfe nu s-au întîmpJw? 
In primtil rînd toți oamenii de acTau 
pășit pc drum'll socialismului. In sa
tele ce alcătuiesc comuna există a- 
cutn 5 gospodării agricole colective. 
Cele două unități socialiste G.A.S.-U1 
si S.M.T.-ul, fruntașe pe raionul Bîr- 
lad, au jucat un rol important în des
fășurarea accstej acțiuni. De o parte 
și de alta a șoselei, de curînd asfal
tată, se înalță case noi și frumoase, 
există un magazin universal, un ma
gazin alimentar, punct farmaceutic, 
Oficiu P.T.T.R., cinematograf, spital 
etc. Viața oamenilor este mai bogată, 
are perspective largi și sensuri noi.

Sportul a devenit un prieten apro
piat al colectiviștilor din Dragalina. 
Asociația sportivă Recolta are 120 de 
membri ce activează în 8 secții: tir, 
volei, tenis de masă, fotbal, atletism, 
șah, handbal, baschet. Muncitoarea 
Nastasia Chipcr, muncitorul Constan
tin Toniță, tractoristul Ghcorghe Hu- 
seim, inginerul Aurelian Havriniuc, 
inginerul Șerban Constantin, ingine
rul Constantin Velicu, iată numai 
cîțiva dintre sportivii fruntași ai aso
ciației.

Nastasia Chipcr de la sectorul zoo
tehnic al G.A.S., campioană raională 
la tir, este fruntașă în producție. In 
trimestrul I al anului 1960 a reușit 
să obțină o însemnată depășire de 
plan în producție. Pentru succesele 
cPin producție, pentru activitatea pe 
care a depus-o pe tărîm obștesc ea a 
fost aleasă delegată la congresul sin
dicatului pe ramură.
t-------------------------------------- --------------------------

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ

Din inițiativa Sfatului popular al 
orașului Tlrgoviște, sub îndrumarea 
Comitetului orășenesc de partid, s-a 
început amenajarea prin muncă pa
triotică a unui parc de cultură și 
odihnă, care va avea și o serie de 
terenuri sportive pentru fotbal, volei, 
baschet, tenis și un bazin de înot. In 
fiecare zi, saluriați ai întreprinderilor

„Un îndemn spre noi succese"
Dragă redacție,

In ziua cînd s-au văzut publicați în 
„Sportul popular", cei mai mici ilubi- 
tori de sport, pionierii unității nr. 10 
de ia școala medie „Frații Buzești" 
din Craiova erau nespus de bucuroși. 
Și pe drept cuvint. Ei luptă pentru 
cucerirea titlului de campioni pe uni
tate. t ,

Pe o ploaie aproape torențială, peste 
300 spectatori au urmărit filnala la 
fotbal între clasele a Vil-a B și a 
Vil-a C. Meciul s-a terminat cu 6-4 
în favoarea clasei a Vil-a C. învin
gătorii merită felicitări pentru înain
tarea lor care a jucat foarte frumos 
(în special liie Alexandru și Voica), 
cîștigînd titlul de campioană pe unil- 
tate la fotbal.

La volei, echipa de băieți a clasei 
ă Vl-a A este vbrltială campioană, ca 
și handbaliștij de la a Vil-a B.

Probele de atletism au evidențiat o

Pe tractoristul Gheorghe Huseim 
l-am găsit la însămînțatiil porumbu
lui. El a depășit planul de ore func
ționare tractor pe trimestrul I al anu
lui 1960. In loc de 310 ore cît avea 
planificat, a realizat 559 ore funcțio
nare. A fost primul care a terminat 
epoca întîi și acum, în epoca a doua, 
care a început de cîtva timp, este iar 
fruntaș. In orele libere practică atle
tismul și a cucerit de multe ori titlul 
de campion raional la 100 m plat și 
1500 metri. Alte exemple demne de 
evidențiat: inginerul Constant n Ve
licu, inginerul Aurelian Havriniuc și 
Inginerul Constantin Șerban pe care 
i-am întîlnit analizînd cu atenție sta
diul de vegetație al secarei, masă ver
de, în vederea introducerii pășunatu- 
lui electric. Printr-o muncă bine or
ganizată și o calitate superioară a 
lucrărilor agricole de însămînțat se 
poate obține o recoltă bogată. Acesta 
este și obiectivul pe care-1 urmăresc 
— întotdeauna — cei trei ingineri.

Oameni entuziaști, harnici, perseve- 
renți, dornici să obțină recolte cît 
mai bogate. In timpul liber ei sînt a- 
desea prezenți pe terenurile de sport. 
Atunci cînd vorbesc de sport nici 
unul nu uită să amintească de baza 
sportivă complexă pe care și-au pro
pus s-o construiască prin muncă vo
luntară. Vor să aibă teren de fotbal, 
pistă de atletism, popicărie, teren de 
volei, teren de baschet etc. Lucruri pe 
care fără îndoială le vor avea.

S. EI.IADE, coresp.

din Tlrgoviște sădesc pomi, nivelează 
terenul, amenajează peluze pentru 
flori etc.

In fotografie, un grup de salariati 
ai întreprinderii de electricitate și de 
la J.C.R.A. muncind cu însuflețire pe 
șantierul parcului de editură și o- 
dihnă.

MIȘU AVANII — coresp.

serie de tineri talentați care au des
chise porțile pentru afirmare. Con
stanța Vasile din clasa a VI-a A a 
sărit 4,8S m în lungime. Nu-i puțin I

Sportul nu ne stingherește de la în
vățătură. Mariana Cojocaru, care a 
obținut locul II la viteză, are numai 
medii 9 și 10, Ion Hotăranu (locuit I 
la viteză), mtmaj 8, 9 și 10, ca și 
Constanța Vasile.

In curînd, întrecerile se vor încheia 
și Cupa va reveni celor mai buni.

In „Camera pionierilor" strălucește 
„Cupa Primăverii". Multe clase o rîv- 
nesc. Să vedem cilne o va lua. A 
VH-a C, a VI-a A și a VI-a B au 
cele mai multe șanse.

Pe această cale mulțumim redacției 
pentru cele scrise. Este un îndemn 
pentru noi de ă obține noi succese la 
învățătură și în activitatea sportivă.

FLORIN LIJȚESCU
președintele unității de pionieri nr. 16 

școala medie „Frații Buzești" 
Craiova.

Azi, îucepînd de la ora 17, terenul 
I de la Parcul sportiv Dinamo va 
găzdui meciul masculin de campionat 
Dinamo—Rapid, restanță din etapa 
de duminică. După cum se vede, jo
cul va avea loc în aer liber, ceea ce 
va ayea darul să-i pună pe feroviari 
în aceleași condiții de joc ca și pen
tru meciul retur cu Levski Sofia,

Celălalt meci restanță din actualul 
campionat, Jiul Petroșani^Progresul 
București se va disputa duminică 5 
iunie la Petroșani.

Aniversarea a 10 am 
de fa înființarea unităților 
de medicina cuîturii 

fizice
Zilele trecute a avut Ioc în 

Capitală a IV-a conferință de 
medicină a culturii fizice, cu oca
zia căreia s-a serbat aniversarea 
a 10 ani de la înființarea unită
țile de medicina culturii fizice.

înainte de eliberare nu exista 
o rețea sanitară medico-sportivă 
la noi în țară. Bazele ei s-au pus 
acum 10 ani și de atunci s-au în
registrat progrese însemnate. Azi 
dispunem de un dispensar central 
pentru sportivi în Capitală, de 5 
dispensare regionale (la Cluj, 
Timișoara, lași, Tg. Mureș și O- 
rașul Stalin), 25 servicii medico- 
sportive și 15 servicii de cultură 
fizică medicală în spitale.

Cu prilejul celei de a IV-a con
ferințe de medicina culturii fizice, 
dr. Miron Georgescu, directorul 
Dispensarului Central pentru Spor
tivi, a vorbit despre „10 ani de 
activitate a D.C.S.", iar dr. R. 
A. Ludu despre „Realizările dis
ciplinei de medicina culturii fizice 
din I.M.F. București în primii 10 
ani de activitate". Tot cu acest 
prilej, în cele două zile ale con
ferinței (27 și 28 mai), au fost 
prezentate și dezbătute 38 de co
municări în legătură cu medicina 
culturii fizice.

NUMAI ASTĂZI MAI PUTEȚI CUMPĂRA BULETINE-ABONAMENT LA PB3N0EXPRFc'
• MECIURI DIN CAMPIONATUL CATEGORIEI A IN PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT DE DUMINICA o ASTAZI TRAGEREA DIN URNA A FONDULUI SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT PE LUNA MAI

Buletinele abonament Prorioexp-res 
vă oferă posibilitatea de a juca ace
leași numere la fiecare concurs din 
luna respectivă. Azi este ultima zi 
cînd mai puteți cumpăra „Abonamen- 
te-Pronoexpres“ pentru luna iunie. 
Costul unui abonament pentru cele 
5 concursuri din luna iunie (1, 8, 15, 
22 și 29 iunie) este de 15 lei.

★
Ne aflăm în fața unui nou și inte

resant program de concurs. Duminică 
5 iunie, concursul Pronosport ne pre
zintă meciul internațional de rugbi 
dintre echipele R. P- Romîne și Fran
ței, cinci întîlniri din campionatul 
categoriei A și șase partide din cam
pionatul categoriei B. Iată deci un 
program variat, echilibrat, atractiv.

întrecerile formațiilor de primă ca
tegorie programează meniuri de mare 
interes și tradiție. Intilni-rea din Ca
pitală dintre Dinamo București și Ra

Jueînd la fiecare concurs Pronoexpres aceleași numere, pârtieipaiitiil 
Alexandru Voicu din Văleni a cîștigat 100.000 lei, iar soția sa — Maria Voicu— 
31.099 Ici,

Echipa campioană Dinamo București. Sus, de la stingă la dreapta : Elena 
Sterian, Daniela Iuncu, liodica Boancă, Florina Teoilorescu, Tineta Pleșoianu, 
antrenorul Gli. Constantinescu, Lia Vanea, Rodiră Șiclovan. Jos : Mia Budiș- 
teanu, Elisabeta Preda, Viorica Herișanu, Elena Corbeanu

Jucătoarele de la Dinamo București 
își înscriu din nou numele în cartea 
de onoare a voleiului feminin romî- 
nesc, cîștigînd pentru a treia oară — 
fit decurs de patru ani — titlul de 
campioane. Deși învinse cu 2—3 de 
jucătoarele de Ia Rapid, în ultimul 
meci al campionatului, cele 21 de vic
torii anterioare (dintre care 15 cu 
8—0) le-au dat dreptul dinamoviste- 
lor să cîștige acest titlu. Ele au ace
lași număr de puncte cu echipa fero
viară (43), dar un setaveraj su
perior : 65:8 față de 63 : 13. Deși 
a cîștigat titlul numai la setaveraj, 
Dinamo alcătuiește în momentul de 
față cea mai bună echipă feminină a 
țării.

In ce a constat superioritatea cam
pioanelor față de celelalte echipe? In 
primul rînd, avînd un lot numeros, 
toate jucătoarele au dat multă atenție 
pregătirii lor pentru a fi prezente în 
prima echipă. Acest lucru l-a ajutat 
foarte mult pe antrenorul Gh. Con
stantinescu în pregătirea echipei și 
i-a dat posibilitatea să folosească u- 

pid se situează pe primul plan. Ra- 
pidiștii au cîștigat două meciuri a- 
micale în actualul sezon în fața dr- 
namovișfiior care — la rîndul lor — 
doresc să dovedească, în campionat, 
că pot termina și ei învingători. Stea
gul roșu susține la Ploești o întîi-

hyonosport
Hire care ne va arăta dacă echipa 
din Orașul Stalin a depășit perioada 
de scădere de formă prin care a tre
cut. Bineînțeles că Petrolul va căuta 
să demonstreze revenirea arătată în 
ultima perioadă de timp. Știința 
Cluj — UT A, iată. .o înțilniro des
chisă oricărui rezultat.

Jiul ține mult ca meciul cu Farul 
să-i aducă satisfacția unei victorii. 

neori, în meciurile mai ușoare, o se-' 
rie de rezerve care s-au comportat 
la fel de bine ca și titularele. Atacul 
variat și bine pus la punct (susținut 
îndeosebi de Lia Vanea, Florina Teo- 
doreseti. Elena Corbeanu și Elisabeta 
Preda) ca și apărarea promptă, au 
fost factori de scamă care au cțTitri- 
buit la cucerirea titlului de campbane 
ale Republicii Populare Romîne pe 
1959—1960.

Trebuie remarcat progresul substan
țial realizat în acest campionat de 
Elisabeta Preda, Elena Corbeanu, Vio
rica Herișanu și Daniela Iancu și 
constanța arătată de Tinela Pleșoianu 
(cea mai completă jucătoare a echi
pei), Rodica Șiclovan, Maria Păurt 
și Elena Sterian s-au arătat la fel de 
bine pregătite și de utile echipei ori 
de cîte ori au fost introduse.

Antrenorul Gh. Constantinescu a 
știut să dea echipei sale cele mai bu
ne îndrumări, în raport cu posibilită
țile fizice ale jucătoarelor. Dorim e- 
chipei Dinamo succese la fel de fru
moase în viitor, și în special în pri
ma ediție a „Cupei Campionilor Etn 
ropeni" pentru echipele feminine.

Iar la Bacău, Dinamo nu se prezintă 
un învingător chiar așa de sigur al 
Minerului.

Intrînd în fază decisivă pentru de 
finitivarea clasamentelor, partidelf 
din categoria B, capătă o importanță 
tot mai mare. Două întîlniri anga
jează echipe ce luptă fie pentru locu
rile din frunte, fie pentru părăsirea 
celor din coadă : CFR Arad — Trac
torul Orașul Sțal.in și C.S. Tg. Mu
reș — Corvinul. Altele devin echili
brate prin aceea că plusul de valoare 
tehnică al oaspeților este echilibrat 
de avantajul terenului. Meciuri din a- 
ceasta categorie : Unirea Iași -— Di
namo Galați, CFR Pașcani — Științt 
București, Știința Craiova —■ Dinamt 
Obor- La Tîrgoviște, Metalul are ur 
meci greu în fața iui CSM R-cșița 
învingătoare la scor duminică (7—( 
cu Drubeta Tr. Severin).

★
Astăzi, la ora 9, are loc la Agenții 

Centrală Loto-Prpnosport din Capi
tală tragerea din urnă a fondului su
plimentar de premii acordat concurau 
iilor Pronosport din luna mai: 200.00( 
lei, dintre care un autoturism „Mosk- 
viei".

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 22

In urma trierii variantelor depuși 
la Concursul Pronosport nr. 22 dir 
29 mai au fost stabilite următoareh 
rezultate provizorii:

6 variante cu 12 rezultate exacte
294 variante cu 11* rezultate exacte 
4711 variante cu 10 rezultați 

exacte-

Rubrică redactată de I.S. Loto 
Pronosport



Pe terenurile de la Riga și Vilnius... Jo?, la Burgas (R. P. Bulgaria) încep întrecerile
' Doar la 30 km de malul mării, se 
Întinde bătrîna și frumoasa Riga, o- 
rașul gazdă a unui concurs interna
tional de tenis devenit tradițional, la 
tare anul acesta au fost prezenți și 
Gheorghe Vizirii, T. Bădin și semna
tara acestor rînduri.

Campionatul de la Riga a prilejuit 
tenismanilor sovietici un dublu și 
desăvîrșit succes: primul — ină-.igiira- 
Tea oficială a noilor și frumoaselor 
terenuri de tenis ai căror realizatori 
au fost îndelung aplaudați la deschi
dere ; al doilea — un succes sportiv 
(deosebit: toate titlurile au fost cîști- 
gate de reprezentanții Uniunii Sovie
tice. O victorie însemnată a sportu
lui sovietic, a tinerilor jucători, toți 
învingătorii nedepășind vîrsta de 23 
«ie ani : A. Dmitrieva, T. Lejus, Po
tanin și Riazanova.

La femei, Dmitrieva s-a impus ca
tegoric (n-a pierdut nici un set) atît 
prin valoarea tehnică cît mai ales 
prin tactica bună adoptată. Atacînd 
continuu la fileu, pe mingi înaite și 
liftate, care incomodează foarte mult, 
ea a distrus constanța automată a lo
viturilor cehoslovacei Gazdikova-Siroka 
în semifinale. Finala, un meci fără 
istoric, cîștigat chiar de la primul 
ghem, căci Bardoczi (R.P.U.) parcă 
părea convinsă că nu poate termina 
altfel decît învinsă (rezultat: 6—2, 
5—4).

La bărbați, înfrîngerea lui Gh. Vi- 
ti-.ii a răsturnat toate pronosticurile. 
Nimeni, nici chiar Lejus, nu se aș
tepta la un asemenea deznodămînt. 
După adevărata demonstrație pe care 
□ogu a făcut-o în semifinale, stirțla- 
tfndu-1 pe cehoslovacul Benda, se 
presupunea că nici finala nu va fi 
a problemă pentru jucătorul nostru. 
" ' i tor ii care umpleau pînă la re-

tribunele „centralului", printre 
sare și proaspătul campion mondial 
de șah, Alihail Tal, oaspete de onoa
re al finalei, se așteptau să vadă o 
luptă pasionantă, frumoasă, la un 
nivel tehnic superior. Publicul dorea 
:a reprezentantul lor, Lejus, să o- 
jună o cît mai serioasă rezistență 
.bătrînului lup“ — stării voie — după 
:um Gogu era denumit de tenismanii 
sovietici. Dar ce dezamăgire 1 Lui Vi- 
:iru nti-i mergea nimic. .Scurtele" 
î-au oprit toate în plasă, voleurile nu 
iu fost definitive, reverul, devenise 
irmS de apărare. Gogu se simțea 
jermanent jenat de mingi, de incon
stanța reacției lor și în special de 
ifectul pe care Lejus îl dădea cu 

,’rcapta sa : un lift „imposibil" care 
rimitea adversarul aproape de gar- 
lul de sîrmă. Și astfel. Vizirii a pier
iră finala.

Acționînd normal, și obișnuit mai 
nult cu mingile „Leningrad", este 
irobabil că Vizirii ar fi putut termina 
"vingător. Dar, chiar pînă la sfîrși- 

oncursului, mingile au fost o a- 
iă „necunoscută" pentru toți 

ux.uiorii romîni. Nemaiavînd vreme 
ă ne obișnuim cu mingile .Lenin
grad", bune atunci cînd le cunoști, 
le ne-au surprins și ne-au liandfca- 
iat mult în fața celorlalți adversari 
are se antrenaseră și știau cum să 
oare cu ele. De aceea Viziru a cîș- 
igat așa de greu în primul meci la 
Aîrza, iar eu cu Bădin n-am putut 
rece de primii adversari: An-
Ireev și Troșkina. Elasticitatea di- 
erită a mingii, iuțeala cu care pleca 
lin rachetă și de aci greutatea de a 
i stăpîni, au fost probleme pe care 
:bia după cîteva zile de joc am în- 
eput să le rezolvăm. Iar rezultatul 
-a văzut la următorul campionat

Consprs de iahting 
la Constanța

De curînd a avut loc pe lacul Sliit- 
jhiol de la Mamaia un concurs de 
aiding organizat de către asociația 
iporiivă Dinamo Constanța. S-au des- 
ășurat întreceri la snipe, star, iolă, 
inn și f.d., la start prezentîndu-se 
ieste 30 de ambarcațiuni. Concursul 
i-a disputat în trei regate.

Iată rezultatele tehnice înregistrate :
Star: 1. Liviu Cotîrță-pNicolae Cal- 

■an 2. Gh. Tichescu-ț-C. Rigard 3. I. 
Jîfbu-j-Gh. Citirea.

Snipe: 1. I. Alexandrescti-J-A. Ro
ndă 2. C. Mușat-ț-A. Gheru 3. Gh. 
’lorea-ț-Gh. Niculivici,

• Finii : 1. E. Enopian 2. H. Runcu 
L N. Rotea.

Iolă: 1. Al. Bunga 2. Nic. Ștefan 
L M. Balotescu.

La clasa f.d. s-a clasat pe primul 
oc echipajul dinamovist Vasile Cos- 
escu+A. Nahabedian.

Concursul a fost bine organizat și 
i-a bucurat de mult succes.

G. GOLDENBERG-corespondent

Al doilea concurs ținut în capitala 
R.S.S. Lituaniene, Vilnius, s-a soldat 
cu victoria aproape generală a repre
zentanților noștri: împreună cu Gh. 
Viziru am cîștigat cîte două titluri, 
al cincilea, la mixt, revenind cam
pionilor R.S.F.S.R. Troșkina-Anisimov. 
Denumit neoficial de gazde „turneul 
campionilor", concursul acesta s-a 
desfășurat între campionii R.P.R., 
R.S.F.S.R., R.S.S, Lituaniană și -re
prezentanta Moscovei, Vcra Filipova, 
disputîndu-se sistem turneu. Gh. Vizi
rii, a întrecut din nou pe Poltarokas 
și Anisimov. Doar T. Bădin i-a fur
nizat colegului său momente grele, a- 
vînd situații de a cîștiga mai mult 
decît un set, aproape chiar și meciul.

La femei în schimb, pentru titlu 
s-a luptat intens. Aci, eu mi-am 
luat revanșa la Troșkina, am învins-o 
pe campioana lituaniană Nauelite și 
am cîștigat greu, în trei seturi, la Fi
lipova, jucătoarca sovietică cu cea 
mai mare constanță în rezultate. La 
dublu, Viziru-Bădin și Troșkina cu 
mine am cîștigat fără emoții la cu
plurile Poltarokas-Anisimov și Naue- 
lite-Filipova.

Familiarizați mai mult cu mingile, 
cunoscîndu-ne și adversarii, ne-a fost 
mai ușor de data aceasta să redu
cem handicapul cu care pornisem în 
competiția de la Riga și să ne adju-

— = wgînnsGng — -..
Despre cea de a doua ediție a „Cupei Victoriei"
— De vorbă cu antrenorul selecționatei noastre, Petre Cosmănescu —

Rugbiștij romîni au reeditat vic
toria de anul trecut în cea de a II-a 
ediție a „Cupei Victoriei". La reîntoar
cerea lotului care ne-a reprezentat, 
ne-am adresat antrenorului echipei, 
Petre Cosmănescu, soiicitindu-j cîteva 
impresii din vizita efectuată în Repu
blica Democrată Germană, care a 
găzduit aceste întreceri.

„In primul rînd, vreau să vă spun 
că, în urma propunerii forului de spe
cialitate dm R.D.G., s-a hotărît schim
barea denumirii competiției în „Cupa 
Păcii". Sub apesț nume a fost ea 
înmuiată echipei noastre, la Zwickau, 
la 26 mai, intr-un cadru solemn.

întrecerile s-au desfășurat în șase 
orașe: ZWICKAU, ALTENBURG, 
RIRNA, GLAUCHAU, GERA și 
PLANEN. Scopul desemnării acestor 
localități a fost popularizarea rug- 
biului în sudul R.D.G. Avînd în ve
dere spectacolul oferit de echipele 
participante și buna organizare, 
sîntem convinși că scopul a fost atins.

In ceea ce privește atmosfera ge
nerală, am păstrat cele mai frumoase 
amintiri. Pretutindeni am fost încon-

Anul I960 este pentru rugbiul fran
cez o continuare strălucită a lui 
1959. Intr-adevăr, reprezentativa Fran
ței a terminat neînvinsă în acest 
sezon și a cucerit totodată primul loc 
în „Turneul celor cinci națiuni": vic
torii asupra Scoției, la Murrayfield 
(13—II), asupra Țării Galilor, la 

Cardiff (16—8), în fața Irlandei, la 
Paris (26—6), un meci egal cu An
glia (3—3) și, în fine, o victorie de 
proporții, la Trevișio, asupra Italiei 
(26—0). Sezonul se va încheia la 5 
iunie, cînd, la București, rugbiștii 
francezi vor intîlni reprezentativa 
Romîniei.

Pentru a se vedea interesul pe 
care-1 manifestă Federația franceză 
de rugbi față de întîlnirea de Ia 
București, este suficient să amintim 
că selecționerii au hotărît să alinie
ze pe stadionul „23 August" cinci- 
sprezecele învingător în partida cu 
Irlanda și, implicit, în Turneul Na
țiunilor, fără excepție •— bineînțeles 
în afară de cazul în care va inter
veni vreun accident de ultim mo
ment. Mai mult, jucătorii au fost 
îndrumați să-și continue antrena
mentele cu regularitate, spre a se 
păstra în cea mai bună formă-

Numai patru din echipa anului 
1957

Deși sîntem — la ora cînd scriem 
aceste rînduri — cu zece zile îna
inte de meci, de pe acum putem 
să anunțăm echipa Franței. Ea va 
juca în următoarea formație: fundaș 
—• Vannier (Racing Paris); treisfer- 
turi — Rancoule (Toulon), Guy Bo
niface (Mt. de Marsan), Bouquet 
(Vienne), Dupuy (Tarbes); mijlocaș 
la deschidere — Albaladejo (Dax)j 
mijlocaș la grămadă —< Lacroix (Mt. 
de Marsan) sau Danos (Beziers); li
nia a treia — Moncla (Pau), Celaya 
(Bordeaux), Cr.ausig. .(Lourdes), linia

decăm titlurile de campioni ai „tur
neului campionilor".

Dar, de la Riga și Vilnius nu ne-am 
întors purtînd în minte doar a- 
cestc rezultate înserate mai sus. Peste 
cîtva timp alte meciuri vor șterge din 
memorie pregnanța cu care ni se pre
zintă azi concursurile din cele două 
republici sovietice baltice. Iar acele 
locuri minunate ale căror maluri nu 
se văd pînă-n zare, străjuite de brazi 
întunecați și de pomi înfloriți, peisaj 
deosebit de frumos și specific acelor 
meleaguri, se vor topi încet-încet din 
amintire acoperite de impresiile altor 
locuri și ale altor frumuseți pe care 
natura le presară pretutindeni.

Dar ceea ce vremea nu va putea 
șterge nicicînd din gîndul nostru sînt 
oamenii, oamenii sovietici, ospitalita
tea lor, inima deschisă cu care ne-au 
înconjurat la tot pasul, acea prietenie 
încrezătoare și trainică pe care ne-au 
acordat-o. „Druzia" — prieteni I am 
fost chemați mereu. Și cît de adînc 
sens avea acest cuvînt 1 Prieteni pe 
terenul de sport, prieteni pentru că 
sîntem tovarăși de muncă, de idei, 
de țeluri. Și sentimentul acesta, ne 
dă încredere că sîntem uniți, că sîn
tem puternici.

JULIETA NAMIAN 
campioană republicană de tenis

jurați cu dragoste și prietenie. Orga
nizatorii ne-au dat ca însoțitor perma
nent, un delegat al uneia dintre uzi
nele de motoare d n Zwickau. Vizitînd 
această uzină am fost impresionați de 
utilajul și produsele excepționale ale 
uzinei, o deosebită plăcere ne-a făcut 
întîlnirea cu' o brigadă fruntașă din 
care făceau parle iubitori ai sportului 
cu balonul oval.

Considerăm că nivelul tehnic al 
competiției a fost mai ridicat decît 
anul trecut. Echipa noastră a fost 
formată din elemente tinere (în fapt 
o selecționată secundă a țării), fapt 
care face să crească valoarea perfor
manței. Echilibrarea de forțe a avut 
drept rezultat dispute dîrze, mult 
apreciate de spectatori.

Deplasările _ în orașele care găz- 
duiau meciurile au fost obositoare. 
Așa se explică atingerea potențiaTului 
normal de joc abia în ultima întîlnire. 
Ca individualități, i-am remarcat în 
primul rînd pe cei doi mijlocași — 
Merghi.șescu și Mateescu — pe Graur, 
Iordăchescu și Zlătoianu din înaintare 
și pe Cramer din linia de 3/4.

Corespondență specială din Paris

Cei mai bun „XV“ al Franței la București
de ROBERT BARRAN, redactor șef al revistei „Miroir Sprint11
a doua — Monmejat (Cahors) Lar
me (Carmaux), linia întîia — Ro
ques (Cahors), De Gregorio (Greno
ble), Domenech (Brive).

Iată că din jucătorii care au dispu
tat întîlnirea Romînia — Franța de 
la 19 mai 1957 nu au mai „supra
viețuit" decît patru: fundașul Vanni-:

Francois Moncla, căpitanul echipei 
Franței.

Foto : „Miroir Sprint”

er, înaintașii Moncla, Crauste și Do
menech. Va evolua deci o echipă 
complet reînoită, a cărei tehnică —■ 
mai ales pe compartimentul înaintă
rii — va fi bine pusă Ia punct
Pe altfel, pe planul iehnicii. fran.ee-.

Balcaniadei de lupte libere și clasice

Prima ediție a „Cupei orașelor balcanice.", disputată la București în 1958, 
s-a soldat cu un frumos succes al luptătorilor romîni care au cucerit trofeul.

Cu începere de joi, orașul Burgas din 
R.P. Bulgaria va fi gazda unui impor. 
tant eveniment sportiv internațional: 
cea de a Ill-a ediție a Balcaniadei de 
lupte. Pentru prima dată în istoria ei,

Echipa cehoslovacă a rămas ace
lași adversar redutabil și a fost greu 
de întrecut. Și celelalte participante 
au făcut progrese remarcabile, în ciuda 
timpului scurt care s-a scurs de la 
ultima lor evoluție la București.

Cel mai frumos meci al turneului 
a fost acela pe care l-am disputat în 
compania R.D.G.. Deși a plouat, cei 
3.000 de spectatori nu și-au părăsit 
locurile pînă la sfîrș’t. Jocul a fost 
filmat da Televiziunea din R.D.G., care 
l-a și retransmis în ziua de 28 mai.

Considerăm competiția ca foarte 
utilă. Disputarea ei cu regularitate 
va prilejui țărilor participante o veri
ficare anuală a posibilităților și, tot
odată, un progres constant. S-a propus, 
de asemenea, invitarea și altor echipe 
care nu au mai participat pînă acum, 
fapt care ar da o amploare deosebită 
întrecerilor. In ceea ce ne privește, 
dacă vrem să păstrăm în continuare 
supremația la viitoarele ed ții (R. 
Cehoslovacă — 1961 și R.P. Polonă 
— 1962) va trebuj să ne pregătim 
cu multă atenție".

G. RUSU-ȘIRIANU

zii au progresat mult, întreeîndu-i 
astăzi pe britanici, al căror joc con
servator pare-se că i-a plafonat.

Rapiditate și forță...
Mai trebuie subliniată și marea ra

piditate de execuție de care dau do
vadă rugbiștii francezi, în totalitatea 
lor. Și fără nici o falsă modestie, pu
tem să spunem că rugbiul francez 
■— la ora actuală —- de departe s-a 
dovedit a fi cel mai spectaculos, prin 
concepția pe care o manifestă toți 
jucătorii, prin „zborul" treisferturilor 
și prin intrările în forță ale înainta
șilor, care creează adevărate breșe în 
dispozitivul advers.

Decanul de vîrstă al echipei este 
pilierul Roques, care la cei 35 de ani 
ai săi și-a păstrat o surprinzătoare 
tinerețe. împreună cu „confratele" 
său Domenech, (foarte ușor de recu
noscut și el datorită unei șuvițe de 
păr alb) cu starturi la fel de rapide 
ca și un jucător din linia de treisfer- 
turi, el a realizat un sezon excelent-

Cel mai tînăr component al echi
pei este centrul Guy Boniface, care 
a preluat ștafeta de la fratele său 
mai mare, Andre. El nu a împlinit 
încă 23 de ani. Dar -— fără îndoială 
— personajul cel mat popular din e- 
chipă este aripa Dupuy, care a ter
minat recent stagiul militar. Foarte 
voinic, foarte hotărît, cu o mustață 
blondă în genul unui vechi gal, 
Dupuy, este posesorul unui excepțio
nali simț al concretizării. Debutantul a- 
nului — împreună cu Guy Boniface 

■— este jucătorul din linia a doua, 
Larrue, din orașul miner Carmaux. 
Larrue și Monmejat sînt specialiști 

Balcaniada reunește anul acesta teate 
țările din Bw'oani, inclusiv R.P. Albania 
și Grecia. De fiecare dată întrecerile 
pentru cucerirea trofeului balcanic au 
prilejuit dispute dîrze și meciuri spec
taculoase, datentă bunei pregătiri teh
nice a sportivilor din aceste țări, a 
valorii lor recunoscute pe plan euro
pean. In prima ediție desfășurată la 
Buettrești în anul 1958, luptătorii noștri 
s-au impus categoric Ia lupte clasice, 
iar la „libere” au dominat sportivii 
bulgari. Cea de-a doua ediție desfășu
rată Ia Istanbul în 1959, a dat cîștig 
de cauză sportivilor turci.

Pentru întrecerile de la Burgas spor
tivii romîni s-au pregătit temeinic. 
Este și firesc acest lucru deoarece în
trecerile de la Burgas constituie pri
mul pas către J:O/ de la Roma, pri
ma mare verificare a posibilităților 
sportivilor din țările balcanice. Lup
tătorii noștri au la acest concurs ad” 
versari redutabili, mai ales în sportivii 
bulgari și turci.

Luptătorii noștri sînt capabi’i însă 
să le facă față și chiar să-i depășească 
dacă vor avea voință. Dorim din toată 
inima ca ei să reediteze rezultatele 
din prima ediție, să ne aducă din nou 
în țară trofeu] care a lipsit timp de 
doi ani. Miile de iubitori ai acestui 
sport așteaptă cu nerăbdare rezultate 
care să facă cinste patriei noastre.

Lotul nostru are următoarea compo
nență : lupte clasice — D. Pîrvulescu, 
I. Cernea, M. Sulț, Gh. Dumitru, V. 
Bularca, I. Tăranu w Gh. Pcpovici și
L. Bujor; lupte libere — I. Tancău,
M. Cristea, V. Popescu, T. Jula; C. 
Hathazi, Gh. Marinescu, Fr. Ballo și 
Gh. Crișan. Astăzi dimineață echipele 
noastre vor pleca eu avionul la Bur
gas.

ai culegerii baloanelar în margine, 
datorită taliei înalte, detentei și dex
terității lor.

Sub conducerea Iui Moncla
Dacă în 1957 Vannier a dus cu 

Penciu o adevărată bătălie a lovitu
rilor de picior, de data aceasta în 
echipa Franței va fi și mijlocașul 
Albaladejo, care este și el un mare 
specialist al loviturilor dc picior. In 
partida cu Irlanda el a realizat o 
performanță unică într-un meci in
ternațional: 3 lovituri de picior că
zute 1

Echipa va fi condusă de Fra-nțois 
Moncla, care anul trecut' fusese că
pitan al echipei Racing Club din 
F iris, campioana Franței. Acum Mon
cla a revenit în orașul său natal 
Pau. El este tehnician la societatea 
de electricitate, la fel de altfe' ca și 
colegii săi de linie Crauste și Celaya- 
Vannier este desenator tehnic, Rar.- 
coule, Boquet, Albalari-jo și Dome
nech sînt proprietarii unor mici re
staurante, Guy Boniface și De Gre
gorio comis-voiajori, Dupuy așa 
cum am arătat, abia a fost demobi
lizat, Lacroix este profesor de -du- 
cație fizică, Monmejat —• cofetar, 
Larrue — măcelar, iar Roques — 
paznic al stadionului municipal din 
Cahors.

Toți jucătorii așteaptă cu mare 
bucurie voiajul lor în Romînia, 
unde-și vor revedea prieteni buni și 
vor putea aprecia progresele rugbiu- 
lui din minunata dv. țară.

-Ar
N. R. Intr-o convorbire — de ultim 

moment — avută cu Parisul, am aflat 
că în locul lui Roques (indisponibil) 
va face deplasarea la București Raoul 
Barriere. El joacă pilier la Beziers și 
a participat la turneul din Africa de 
Sud.



Bogat program competition al în sezonu
Campionml mondial de șah Mihail 

Tal a ținut recent o conferință în 
fața unui public numeros, la sala de 
concerte a Casei centrale de cultură 
a feroviarilor din Moscova.

„Sînt convins, a declarat printre 
altele campionul mondial, că . Botvinik 
nu s-a resemnat cu pierderea coroanei 
șahSsle și se va strădui să recuce
rească titiul. Eminentul șahist Botvi
nik. care s-a aflat tilmp de un sfert de 
veac în fruntea marilor maeștri, a 
participat foarte rar în ultimii ani la 
marile furnte internaționale, din care 
cauză forma lui sportivă s-a înrăutățilt 
într-o oarecare măsură, a spus Tal. 
In zilele noastre succesul într-o com
petiție șahistă depinde de îmbinarea 
aptitudinilor creatoare cu priceperea 
de a rezista tensiunii excepționale pe 
.care o cere o luptă șahistă de cinci 
ore.

Recunosc, a spus Tal în continuare, 
•că sacrificiul meu de cal la f4 în par
tida a 6-a, care a stîrnit admirație, 
a fost incorect. Dar comentatorii au 
reușit să dovedească aceasta abia 
.după cîteva zile și nu în cursul par
tidei...

Totodată trebuie să subliniez, a de-

clarat Tal, că în zilele noastre de În
florire a artei șahjste în numeroase 
țări nu se poate vorbă despre supe
rioritatea absolută a unui mare 
maestru asupra celorlalți. In afară 
de Botvinik pot cita pe marii maeștri 
sovietici Paul Keres, Viktor Korcinoi 
și Tigran Petrosian, precum și pe 
campionul Iugoslaviei, Svetozar Gli- 
gorici, fără să mai vorbim de tînărul 
campion al S.U.A., Robert Fischer, 
care se află în rindurile celor mai 
puternici șahiști din lume".

Răspunzînd la întrebări, Miha 1 Tal 
a spus că intenționează să scrie o 
carte despre turneul candidaților din 
1959 și despre meciul cu Botvinik 
pentru a infirma unele comentarii 
contradictorii făcute în cursul meciului 
și după terminarea iui.

„Principala mea preocupare este 
însă pregătirea pentru meciul revanșă 
cu Botvinik care urmează să aibă loc 
la începutul anului 1961, a spus Tal 
în încheiere. Nu mă îndoiesc că voi 
primi în cursul acestei veri o provo
care la meci din partea fostului cam
pion".

(Agerpres)

Primele întreceri balcanice de tenis
O recentă comunicare a Federației 

de tenis de eîmp a Greciei a făcut cu
noscut forului nostru de specialitate 
-că au fost stabilite datele de disputare

Pietrangeli din nou campion

a Balcaniadei de tenis. După cum se 
știe, această competiție se află la pri
ma sa ediție. întrecerile vor avea loc 
la Atena între 25 și 29 iulie. Și-au a- 
nunțat participarea 
R. P. Romîne, R.P. 
Iugoslavia, Turciei și

Este important de 
eeastă competiție se
nocturnă, fapt care constituie o nou
tate pentru tenismanii noștri. Formula 
de disputare a 
prevede întîlniri 
între cele cinci 
făcîndu-se după 
Fiecare întîlnire
ciori de simplu și un dublu.

reprezentativele 
Bulgaria, R.P.F. 
Greciei, 
remarcat că
va desfășura în

a-

de vară pentru sportivii sovietici
Corespondență

Cunoscutul canoist A. Beleaev nu va 
lipsi de la startul apropiatelor campio

nate ale U.RSS.

specială din Moscova pentru „Sportul popular”

Duminică au luat sfîrșit pe terenu
rile Roland Garros de ta Paris cam
pionatele internaționale de tenis ale 
Franței- La simplu masculin, italia
nul N. Pietrangeli și-a apărat cu 
succes titlul de campion cucerit la 
-edi(ia trecută, întrecînd în finală pe 
L. Ayala (Chile) cu 3—6, 6—4, 7—5, 
6—2. In semifinală. Pietrangeli eli
minase pe francezul Haillet. O sur- 
pn.’ă s-a înregistrat la simplu femi
nin, unde Darlene Hard (S.U.A.) și-a 
adjudecat titlul, întrecînd consecutiv 
pe Maria Bueno (Brazilia) 
finală —• pe Yolanda
(Mexic) : 6—3, 6—4.

Iată rezultatele finalelor 
bărbafi: Fraser, Emerson 
iia) 
8—10, 7—5, ' (
(S.U.A). Bueno 
Ward (Anglia) 
Bueno (Braz.), 
Haydon (Ang.), 
1—6, 6—1, 6—2.

Balcaniadei de tenis 
după s.stemul turneu 

echipe, clasamentul 
numărul de victorii, 
cuprinde două me-

Darlene Hard (S.U.A.) șba

și •— în
Ramirez

de dublu: 
(Ausira- 

— Gimeno, Afilia (Spania) 6—2, 
6—4; femei: Hard 

r (Braz.) — Haydon, 
6—2, 7—51 mixt: 

Howe (Austr.) — 
Emerson (Austir.)

Concurs îrternaț'onal 
de atletism la Berlin

BERLIN 30 (prin telefon). — Sîm
bătă și duminică s-a desfășurat la 
Berlin un mare concurs international 
de atletism, „Turul orașului Berlin", 
care a măsurat 25 km, a fost cîștigat 
de englezul O’Gorman, în 1 h 17:18,4. 
Proba de n arș pe aceeași distanță 
a revenit englezului Mathews cu 
1 h 52:31.0. Alte rezultate: BĂR
BAȚI: trlplusalt: Thierfelder (R.D-G.) 
15,57 mj Trusenev (U.R.S.S.)
55,23 m; Grieser (R.D.G.) 51,47 m; 
greutate: Udebom (Suedia) 17,11 m 
(nou record suedez); înălfime: Pe- 
terssen (Suedia) 2,00 m; 110 m g.: 
Mihailov (U.R.S.S-) 14,6. FEMEI : 80 
m g. Birkenmayer (R.D.G.) 11,1;
Volkova (U.R.S.S.) 11.3; greutate:
Tamara Press (U.R-S.S) 16,53 m; 
Liîtge (R.D.G.) 15,77 ni; disc: Ta
mara Press 56,31 m, Doris Miiller 
(R.D.G.) 52,89 m; lungime: Hildrun 
Klaus (R.D.G.) 6,11 m;
(U.R.S-S ) 6,08 m.

Intr-un concurs care a 
Halle, Preussger a sărit 
■prăjină, 
4.40 m.

Safronova

avut loc
4,50 m 

fiind urmat de Malchert

la 
la
cu

Cultura fizică și aportul au devenit 
parte componentă a vieții de fie

care zi a oamenilor sovietici și îndeo
sebi a tineretului. Sute de mii de ti
neri și tinere se încadrează în fiecare 
an în detașamentul de multe milioane 
al sportivilor. O mare afluență a tine
retului în asociațiile sportive se așteap
tă în acest sezon. După cum se știe, 
potrivit hotărîrii sesiunii Sovietu
lui Suprem al Uniunii Sovie
tice, în anul acesta trebuie 
se realizeze trecerea tuturor 
citorilor și funcționarilor la

o

sa
mun- 
ziua 

de m-uneă de șapte și șase ore. Tine-

INTILNIRI DE SELECȚIE PENTRU ALCĂTUIREA
ECHIPELOR UNICE ALE GERMANIEI LA J. 0
Sportivii din R.D. Germană și R.F. 

Germană au continuat la mai multe 
discipline întîlnirile- de- selecție pentru 
alcătuirea echipelor unice care vor re
prezenta Germania la J.O.

La Koln s-au întrecut cicliștii — 
20 din R.D.G. și tot atîția din R.F.G. 
Pe primele trei locuri s-au clasat. 
Grunczik, Eckstein și Oldenburg (toți- 
R.D.G.), care au parcurs cei 168 km 
în 3 h 57:00,0. La polo pe apă, echipa

R.D. Germane a întrecut cu 5-4 și 
6—4 reprezentativa R.F. Germane. 
La lupte libere, au avut loc pînă 
acum selecțiile la patru categorii. Iată 
cîștigătorii: cocoș: Kemerer (R.D.G), 
ușoară : 
grea : ] 
toarele 
tegorii, 
toare.

: Bertman; mijlocite: Utz și 
Dietrich (toți R.F.G.). Urmă- 
meciuri, la celelalte patru ca- 
vor avea loc săptămîna vii-

O t
8 4Austria învingătoare în fața 

Scoției
Intîlnirea internațională ' Austria— 

Scoția, desfășurată duminică la Viena, 
a prilejuit fotbaliștilor austrieci o 
primă victorie după șirul de insuccese 
din actualul sezon. Naționala austriacă 
a cîștigat categoric:. 4-1 (3-0). De
remarcat că în vederea acestui. meci, 
selecționerii eShipei Austriei aii pro
cedat la modificări radicale. în for
mație făcîndu-și reintrarea portarul 
Zeman, iar postul de inter dreapta 
fiind preluat de apărătorul Hannappi.

Echipele moscovite Dinamo și 
Spartac în revenire

La mijlocul săpiămînii trecute s-a 
disputat o nouă etapă în cele două 
serii ale campionatului U.R.S.S. de 
fotbal. Seria I : Dinamo Moscova— 
Kalev Tallin 4-0, . Daugava Riga.—
S.K.A. Rostov 1-1, Moldova Chișinău- 
Avangărd Harkov 3-2, Zenit Lenin
grad—Spartak Erevan 0-0, Dinamo 
Tbilisi—Pahtaktor Tașkent 4-1.
1. Torpedo 8 7 10 17:5 15

2. Dinamo
3. Dinamo
4. S.K.A.

Tbilisi
Moscova 9 4

Rostov 8 4

2 2 20:7
2 3 12:5
2 2 9:9

doua : SpartakSeria a
Șahtior Sta lino 5-0, 
telor Kuibîșev—Lokomotiv 
0-2, Spartak ....... ~'
0-3, Kairat Alma 
3-2, Belarus 
Leningrad 1-1.

rolul va putea folosi tim
pul liber atît pentru în
vățătură, cît și pentru vi
zionarea 
pentru 
raia și, firește, 
practicarea 
ultimii ani, 
se adună zeci de mii dc 
oameni tineri și vîrstnici 
pentru a-si întări sănăta
tea. Organizațiile și insti
tuțiile sportive au o sar
cină importantă în ce pri
vește traducerea în viață 
a programului de pregă
tire fizică generală — baza 
practicării sportului atît 
de către tineret cît și do 
către cei vîrstnici. In «- 
cest sens o bogată expe
riență a acumulat stadio
nul central V. I. Lenin din 
Moscova, unde se desfă
șoară programe sportive 
de condiție fizică, la caro 
participă zilnic cîte 12.000 
oameni. Asemenea secții 
au fost create în prezent 
pe lînga toate marile sta
dioane ale țarii.

La mijlocul lunii mai 
a avut loc Ia Moscova 
inaugurarea sezonului 
sportiv de vară, care va 
fi punctat în acest an 
sportive deosebit de inte-

de spectacole, 
activitatea cultu- 

pentru 
sportului. In 
pe stadioane

nalc : caiac-canoc, călărie, atlelb 
tir, pentatlon modern.

Un interes extrem de mare susc 
tradiționala întrecere atletică dot; 
cu cupa fraților Znamcnski. Desfă 
rată pentru prima dată acum doi 
la Lujniki, această întrecere se buci 
de o mare popularitate printre cei n 
buni atle.ți din lume. Acest cone 
va fi organizat în acest an la în 
putui lunii iunie și după date pn 
minare, vor participa atleți din 25 
țări. Vor mai avea loc de asemet 
întreceri de polo p« apă în cad 
cărora își vor disputa primele loc 
reprezentativele Uniunii Sovietice, 1 
gariei, Iugoslaviei și altor țări.

Sezonul sportiv de vară din acest 
are o însemnătate deosebită.. To 
întrecerile — fie cu Caracter intern ; 
internațional — trebuie să des^m.1 
nu numai pe campionii țării sa * 
învingă tonii întâlnirilor prietenie 
dar și sportivii care vor repreze 
Uniunea Sovietică la întrecerile oii 
pioe de la Roma. Iată de ce întrecei 
prevăzute în programul calendar^, 
poartă un caracter de selecționare și 
vor desfășura sub semnul c/’^Iui oii 
pic. ■ £' •

N. TOLOftu.
ziarist sovietic

Nou record mondial
cu întreceri sportive deosebit de inte
resante la mai toate disciplinele. Prin
tre acestea un loc important ocupă 
meciurile de fotbal din cadrul campio
natului UJ45.Ș., ea și întîlnirile inter
naționale. După cum se știe, mai mult 
decît în anii treeuți, campionatul unio
nal de fotbal stîrnește un interes deo 
sebit în rîndul iubitorilor fotbalului, 
datorită noului sistem de disputare, cu 
participarea celor mai bune 22 de e- 
chipe. In cursul verii, pe stadioanele 
din Moscova vor avea loc și numeroase 
întîlniri internaționale de fotbal. Pe 
stadioanele moscovite vor evolua atit 
echipe reprezentative ale unor țări cît și 
seleoționate de club din Anglia, Polo
nia, Austria. Cehoslovacia, Brazilia 
ele.

In planul calendaristic al stadioane
lor un loc însemnat ocupă și celelalte 
discipline sportive. Astfel, după orga
nizarea la Moscova a campionatelor u- 
nionale de box, în luna iunie vor in
tra în lupta pentru cucerirea titlului 
de campioană echipele de volei din 
categoria A. In aceeași lună va avea 
loc campionatul unional de sărituri în 
apă, precum și oampionatul de haltere. 
Incepînd din luna iunie va fi conti
nuată tradiționala competiție pentru 
Cupa U.R.S.S. la fotbal, întreruptă a- 
nul trecut. Luna iulie oferă numeroase 
întreceri atractive pentru iubitorii de 
sport din Capitala Uniunii Sovietice, 
care vor asista la desfășurarea a nu 
mai puțin de cinci campionate unio-

la parașutism
PRAGA

unei tentative, p-arașuti»tul sportiv 
hofflovac Jaroslav Jehlicka a stabilit 
nou record mondial la săritura 
punct fix. T>an»îndu-se de la o înă 
mc de 1500 m el a avut aterizări 
46 și 43 cm de centrul cercului ol 
Dinii o medie de 44,5 cm. Vechiul 
cord mondial era de 105 cm.

( Agerpres). Ia cad

• în ultima zi a concursului 
verificare, a atleților maghiar 
înregistrat un nou record r 
la aruncarea ciocanului : Gj 
votski — 68,22 m. Vechiul recoru 
părtinea lui Rudenkov (U.R.S. 

și era de 67,92 m.
® Echipa orașului Țiertsin a cî 

gat titlul de campioană a R. 
Chineze la fotbal. Selecționata Ș 
haiului, una din favorite, s-a cla 
pe locul 3

Sprinterul 
a stabilit 
la 220 y 
distanța în 20,5 sec. El a e 

și recordul mondial pe 100

britanic Peter R 
un nou record 

(cu turnantă), aco
m

10
10
10

1 o
Moscova— 

Aripile Sovie- 
Moscova 

Vilnius—Dinamo Kiev 
Ata—Neftianik Baku 

Minsk—Admiralteeț

1. Belarus
2. Lokomotiv
3. Spartak Moscova
4. T.S.K.A.
5. Admiralteeț

8
9
9
8
8

6
6
5
5
4

11: 5 13
15:11 13
14: 5 11
14: 6 11
14: 7 11

pe care-1

• La Sarrebruck echipa de amatori 
a R. F. Germane a învins pe cea a 
Franței cu scorul de 6—2.

• A început turneul internațional 
de fotbal de la Monferatto: Juventus 
Torino — Hajduk Split 2—0; Ferenc- 
varos Budapesta — Casale (Italia) 
1—0; Neapole — Barcelona 1 — 1.

® Joi s-a disputat la Buenos Aires 
întîlnirea internațională, de fotbal din
tre echipele selecționate ale Argenti
nei și Braziliei contînd pentru „Cupa 
Roca", Fotbaliștii argentinieni au 
purtat, o ■ surprinzătoare victorie 
scorul de 4—2 (2—0).

• Federațiile de fotbal ale R.
JUngare si Olandei au căzut de acord
asupra aatșjor Ja ...£âre se vor disputa 
meciurile din" preliminariile campiona
tului mondial de fotbal (grupa iV-a). 
Prima Întîlnire va avea 
aprilie 1961, iar cea de-a 
octombrie 1961.

• La 8 iunie echipa 
de fotbal a Turciei va juca în compa
nia echipei Scoției. Meciul va avea 
loc ia Ankara sau Smirna.

re
cii

P.

• Tn continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în U.R.S.S. echipa engleză 
de fotbal Sheffield Wednesday a jucat 
la Tbilisi cu echipa locală Dinamo. 
Fotbaliști sovietici au repurtat, victoria 
cu scorul de 1—0.

• Intr-un meci Internațional de fot
bal disputat la Sofia echipa Ț.D.N.A. 
Sofia a terminat la . egalitate 0—0 
cu echipa Honved (Budapesta).

loc la 30
doua la 22

selecționată

ford 
dial 
rind 
lat
— 9,3.

• Recordmanul mondial de se: 
fond H. Elliot (Australia) a st 
rit o întindere de tendon în cur 
unei reuniuni atletice desfășurate 
California și va fi indisponibil p 
tru cîteva săptămîni

• Cîteva rezultate obținute
atleții polonezi într-un concurs d 
fășurat recent la Varșovia. Triplu s; 
Schmidt — 16,08 m; disc: Beg 
55,06 m.; 100 m: JarzemboM
10,5 sec.; săritura în lungime i 
mei) : Krzesinka 6.02 m

9 A luat sfîrșit întîlnirea tri 
ghiulară de floretă dintre echip 
feminine ale R. P. Ungare, R. 
Romîne și Italiei. Meciul a fost cî: 
gat de floretistele maghiare, c 
au învins cu același scor (9- 
echipele R. P. Romîne și Italiei.

O La Tokio au sosit jucătorii 
ropeni de tenis de masă Z. Berc; 
F. Sido (R. P. Ungară), V. Har, 
gozo și J. Vogrink (R.P.F. Iugos 
via) care vor întreprinde un turi 
de 45 zile în Japonia.

• Cea de a 59-a ediție a compi 
ției cicliste cu antrenament meca 
Bordeaux — Paris (557 km) a f 
cîștigată de belgianul 'Marcel Ja 
sens cu timpul de 15h 52:37,0 (r 
die orară 35,082 km).

• In concursul internațional 
pentatlon modern de la Roma di 
patru probe conduce sportivul r 
ghiar Nemeth cu 4.031 puncte, c: 
a cîștigat probele de tir și nata


