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Congres al P. M. R
Angajamentul secției motoare: calitate p
Secretari»! comitetului U.T.M., Ion 

Neagoe, a stat mult pe gîndiiri pînă 
să ne recomande să mergem în sec
ția „motoare". Și dacă la început 
n-am înțeles prea bine de ce, mai 
tîrziu, după ce"âffasein că în Uzina 
„Poiana" Cîmpina majoritatea spor
tivilor se numără printre 
harnici muncitori, ne-am < 
că-''' într-adevăr,' îi^ftiSeiSe 
aleagă.

Intrăm în marea hală a 
lor", una dintre cele mai 
uzină, 
tori, printre 
Ne este prezentat un tînăr. 
Veselu, responsabilul brigăzii 
de la „paliere". Aflăm că de 
brigăzii pe care o conduce 
pitxde montajul .motoarelor. .

Cum vizite noastră se producea în 
aceste zile cînd în întreaga, țară 
oamenii muncii dezbat cu însuflețire 
proiectul de Directive ale celui de 
al lll-lea Congres al partidului, dis<-, 
cuția se poartă, firesc, în această 
direcție. Vasile Veselu — care este 
membru în comitetul U.T.M. al uzi-, 
nei — ne vorbește în cuvinte calde, 
însuflețite, despre mărețele perspec
tive pe care le deschide proiectul și 
nu uită să spună din cînd în cînd 
„că doar tot ce se prevede și cu 
siguranță se va realiza, se face pentru 
noi, cei ce muncim". După ce ne po
vestește cum în secția din care face 
și el parte apariția proiectului de 
Directive a fost întîmpinată cu mult 
entuziasnt — ca de altfel în întreaga 
uzină — cum muncitorii și-au luat 
angajamente concrete de a munci mai

> cei mai 
dat seama 

■ greu să

„motoare- 
tna-ri din 

Aici lucrează1 ‘Sute de -munci- 
care lși! mulți sportivi. 
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munca 
el de-

bine pentru a cinsti astfel prjn noi 
succese în producție Congresul parti
dului iubit, Vasile Veselu ne vorbește 
despre angajamentul brigăzii sale. 
„Brigada noastră în care lucrează opt 
tovarăși, și-a luat ca angajament să 
dea motoarele gata cu două-trei zile 
mai devreme și să execute numai 
lucrări de calitate".

Trecem de la „paliere" la „montaj". 
Și aici muncesc inulți sportivi. Stăm 
de vorbă cu mecanicul F. Ion, de 
curînd întors de la un concurs re
gional de tir. F. Ion lucrează în uzină 
din 1947, adică de cînd avea 17 ații. 
A fost plecat să-și satisfacă serviciul 
militar și s-a întors tot aici. „Cît de 
muk se schimbase uzina noastră în 
scurtul timp cit am lipsit eu. Am 
găsit la întoarcere mașini care fac 
o piesă în cîteva ore. Dar în viitor 
transformările vor fi și mai evidente. 
Am desprins acest lucru din p."o ec- 
tut de Directive. Cum vom răspunde 
noi ? Muncind mai bine decit pină 
acum. Cantitativ și, îndeosebi, calita
tiv".

Ultimul popas pe care-l fac metoa- 
rele înainte de a pleca la lien ficiari, 
este acela de la subsecția 
tehnic".

..control 
Handbalistul Traian Nițescu, 

utemist, a citit proiectul de Directive 
în grupa sindicală și apoi a discutat 
cu tovarășii- cu. care lucrează alături 
ce pot face ei ț 
angajamentul general 
liotărîrea lor: numai 
tate și reducerea țo ală 
beneficiarilor.

pentru a contribui ' la 
al uzinei. Iată 
lucru de cal:- 
a reclamațiilor

ELENA MATEESCU

1,85 m nou record mondial
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„întrecerile sportive-punte de legătură 
între inimile tinerilor din diferite țări”

Interviu cu poetul

Așteptînd în holul lui „Athenee Pa
lace" pe Pablo Neruda, marele poet 
chilian care ne vizitează țara, ne pu
neam întrebarea firească : oare scri
itorul va accepta un interviu pe temă 
sportivă? Și iată că -de la primul 
schimb de cuvinte, Neruda ne apare 
ca un inițiat în. materie, mai mult 
chiar, un; adevărat pasionat de sport.

— O, da! Am făcut destul sport. 
Fotbal, bineînțeles, cînd eram școlar 
și apoi la universitate, unde am ju
cat în prima echipă. Dar.cel mai mult 
mi-a plăcut boxul, al cărui frecvent 
spectator sînt și acum. M-au interesat 
marile figuri din trecutul boxului, în 
special campionii mondiali la catego
ria grea. Am avut o mare admirație 
pentru Gene Tuney, boxerul care ci
tea pe Bernard Shaw și era prieten 
intim cu a/.torul lui „Pygmalion*... 
Actualul campion la „grea", suedezul 
Johansson, pare că este și el un 
pasionat de literatură! Neuitat este 
pentru mine meciul dintre americanul 
Jack Dempsey și campionul argenti
nian Lu's Firpo, al cărui film l-am 
văzut de mai multe ori, mai ales 
pentru a fixa momentul în care sud- 
americanul îl trimite pe Dempsey In 
corzi, dar arbitrul întîrzie să minie
re secundele, deși Dempsey de fapt 
căzuse. El a fost însă k.o. Cu „bu-

chilian PABLO NERUDA, membru al Consiliului 
Mond’al al Păcii —

năvoința* arbitrilor americani a ră
mas campion a! lumii, învmgîndu-i 
pină la urmă pe Firpo.

— Ce sporturi sînt cele mai 
populare în țara dv.?

— In Chile, ca în multe țări ale 
lumii, laurii popularității revin, firește, 
fotbalului. Dar, există mult interes 
și pentru baschet, atletism. Trebuie 
precizat că chilienii sînt amatori de 
sport adevărat, la noi nu se ține 
„corrida" (n.n. lupte cu tauri) ca în 
alte țări de limbă spaniolă. In Ame
rica de Sud corridele sînt practicate 
în Peru, Venezuela și Mexic. Să nu 
uit! Chilienii au un tenis foarte bun 
și ați auzit desigur de campionul 
nostru Luiz Ayala, cîștigător al mai 
multor turnee în Europa. Acum vreo 
20 de ani am avut și o campioană la 
Wimbledon. O chema...

Aci poetul a trebuit să facă apoi la 
cunoștințele sportive ale soției sale, 
spectatoare atentă a Interviului nostru. 
Și — n-a mai fost pentru ăoi o sur
priză! — răspunsul

— Ei, cum? Nu-ți 
Lizana. O jucătoare

Am trfccut apoi la 
tualitate, cea mai interesantă poate, 
dar și tot atît de delicată...

— După cum știți, desigur, 
este proiectat ca în anul 1962,

turneul 
mondial 
î-n„Chile. Credeți ca urmările re
centei catastrofe seismice vor a- 
vea o. influență asupra organizării 
campionatelor?

, Pablo Neruda s-a oprit pentru o 
clipă, ingîndurat.

— Asupra țării mele s-au abătut su
ferințe mari — spune scriitorul. Știu 
de pregătirile mari care srau făcut 
pentru campionatul mondial de fotbal. 
Avem fa. Santiago un stadion de 70 
sau 80 mii locuri, care urma să fie 
mărit Amenajări se făceau și în alte 
orașe. Dar cel puțin o treime dintre 
acestea sînt acum prefăcute în ruine 
de nimicitoarele cutremure. Nu știu 
dacă Chile, cu economia sa atît de 
șubredă, va mai fi în stare să înde
plinească întreg planul de amenajări 
sportive proiectat. Sînt convins totuși 
că sportivii chilieni, cu inimi atît de

final al campionatului 
de fotbal să se dispute

a venit imediat: 
amintești... Anita 
minunată!
întrebarea de ac-

După victoria la rugbi asupra Franței

0 performanță de mare răsunet
Duminică, în meciul de rugbi Ro- 

mînia-Franța totul a fost determinat 
de o chestiune de tactică. Am învins 
pentru că am dus jocul, de la un 
capăt la altul, într-un ritm cu ade
vărat infernal. Este ceea ce ne-a per
mis, de altfel, să deschidem scorul 
chiar de la început (min. 4) prin 
Barbu. Apoi, „tăvălugul" organizat de 
înaintași a fost formidabil. Iutr-atît 
îneît înaintașii francezi, dezorganizați, 
intrau în ofsaid, dind posibilitate lui 
Pencil! să întregească victoria prin 
lovituri de picior măiestre. Apoi șu-- 
furi lungi în margine și altele pre
cise peste liniile franceze, care pro
duceau panică, și — în fine — o apă
rare impecabilă. încolo: nici o ac
țiune hazardată. Nici o minge bătută 
la întîmplare. Nici o inițiativă ris
cantă, care să poată peridita victo
ria ce se contura de la început, și pe 
care francezii nu au reușit s-o ame
nințe cu adevărat nici un moment. 
Nu mai trebuiau repetate cu nici un 
preț greșelile care ne-au costat atît

Bravo loli! Din toată inima, bravo!
București, 6 iunie i960- Data a- 

ceasta memorabilă va rămlne în
scrisă cu litere de aur în istoria 
atletismului mondial! Pe stadionul 
Republicii, sub cerul senin al pa
triei noastre, s-au reunit atleți din 
I1 țări, iar in inelul de beton al 
tribunelor au venit să le urmă
rească întrecerea mii de iubitori ai 
acestui frumos sport. Entuziasmul 
cu care publicul nostru a susținut 
întrecerea sportivilor, cadrul minu
nat pe care-l oferă stadionul gazdă 
campionatelor internaționale, per
formanțele obținute de partidpanți 
— toate acestea au creat o atmos
feră sărbătorească. Și acestui bu
chet minunat, Iolanda Balaș i-a 
adăugat o floare rară: un nou re
cord al lumii la săritura In înăl
țime! Acum cind toate agențiile 
de presă ale lumii au transmis 
vestea senzațională a isprăvii a- 
cestei fete, numele țării noastre

este pe buzele 
tul acesta de 
privirile sint ațintite asupra spor
tului nostru care se afirmă tot 
mai mult, spre patria noastră 
dragă, a cărei glorie este urcată

tuturor. In tumul- 
admirație unanimă.

tot mai sus, pe cele mai înalte 
culmi. Cind clipa de liniște — 
care a precedat săritura record 
mondial (1,85 m) — s-a spart 
făclnd loc uratelor nesfîrșite, cind 
inima ni s-a umplut de bucurie, 
iar in ochii multor spectatori am 
ghicit mărgăritarul ce avea să se

rostogolească peste obraz (semn 
al bucuriei nemărginite), am pri
vit spre locul unde fata aceasta 
blondă, cunoscută pe toate meri
dianele lumii, își unea bucuria iz- 
bînzii cu cea a noastră, â tuturor 
entuziaștilor ei susținători. Cîteva 
clipe mai tîrziu i-ăm strîns mina 
transmițindu-i toată căldura bucu
riei. Și in aceste clipe emoționante 
ne-a împărtășit gîndul care p, stă- 
pînea: „Sînt fericită că pot să 
aduc d.re[>t recunoștință Partidu
lui — pentru grija sa părintească 
— acest record al lumii. Calmul, 
dîrzenia, elanul — mi au fost re
date în clipa dinaintea săriturii 
de gîndul acesta drag : trebuie să 
izbîndesc pentru că vreau să în- 
tîrhpin Congresul partidului cu un 
succes pe care-l datoresc celui ce 
m-a crescut și mi-a dat totul neu
tru a cuceri culmile măiestriei 
sportive — Partidul. Sînt fericită 
că am reușit 1"

de mult acum trei ani, cînd am pier
dut o partidă ca și câștigată. Aceasta 
a fost tactica fixată de antrenorii 
echipei: N. Pădureanu și Gh. Pîrcă- 
lăbesou și ea s-a dovedit excelentă. 
Antrenorii și jucătorii, laolaltă merită 
toate felicitările. De acum, cjnd fran
cezii au cunoscut forța și valoarea 
riigbiuliii nostru, vom putea juca de 
sigur și deschis. De la egal la egal. 
Așa cum șe cuvine între două forma
ții de talie. Pentru că ieri am fost 
prea rezervați.

Și apoi moralul ? Cine a dominat? 
Desigur, tot ai noștri I La început 
francezii au crezut că faima lor ne 
va intimida. Dar apoi au căzut ou 
încetul (vezi deruta din jocul lor: 
acțiunile izolate ale înaintașilor, lovi
turile în tușă ale mijlocașilor, atacu
rile laterale ale centrilor etc.). Toate 
ne-au arătat — ca și lipsa de sporti
vitate din finalul partidei — că fran
cezii sînt prea siguri pe ei și nu au 
fosit pregătiți să piardă I

Și aceasta se datorează, spre cins
tea noastră , rugbiștilior romîni, care 
au obținut o performanță mare, nu 
atît prin latura ei spectaculară, cît mai 
ales ,pri-n ■ ceea ce reprezintă ea pe 
plan mondial. Este tocmai ceea ce l-a 

. făcut pe ziaristul francez, Loys Van 
Lee să transmită la 
un comentar intitulat: 
torică pentru rugbiul 
noi sîntern întru totul
Și credem că< și spectatorii. Da. ieri 
aceșiti spectatori hipnotizați parcă, au 
făcut ceea ce nu au făptuit niciodată: 
s-au revărsat pur și simplu într-un 
uriaș șuvoi pe teren, dind curs unui 
entuziasm firesc și i-ait purtat pe 
brațe pe cei care meritau cununa de 
lauri. Și mărturisim — poate cu pu
țină jenă — că la sfîrșitul partidei, 
emoția ne-a copleșit și pe noi.

Dar o mare victorie, chiar asupra 
Franței, nu înseamnă totirl. Trebuie să

radioul francez 
„5 kwvie, zj is- 
romînesc !“. Și 

de acord ou el!

D. CALLIMACIII

(Continuare in pag. a 6-a)

Prin sportCătre sportiuii romini :
spre pace in lume! Trăiască Repu

blica Populară Romină I
Pablo Neruda

iunie, 1960.

entuziaste, vor face totul pentru a fi 
gazde demne ale marii întreceri. O 
mare șansă este că tocmai Santiago, 
CU marele său stadion, a scăpat a- 
proape nevătămat de la cutremure.

Și după o nouă pauză, marele 
poet conchide :

— Sper că va avea loc campiona
tul mondial în Chile! O doresc mat 
ales fiindcă aceste întreceri sportive 
sînt o punte de legătură între inimile 
tinerilor din diferite țări, o contribuție 
la făurirea păcii în lume.

RADU VOIA î

C.C.A. îșî începe mîine
la Milano turneul

în Italia
Ieri la amiază a părăsit țara, ple- 

cînd în. Italia, echipa de .fotbal G.G.A., 
care — cum se știe — va întreprinde 
un turneu de trei jocuri. Au făcut de
plasarea următorii jucători: Toma șl 
Voinescu, portari, V. Zavoda, Apol- 

. zan, Staicu, Ivănescu, F. Zavoda — 
fundași ; .lenei. Bone și Mihăilescu — 
mijlocași j Cacoveanu, Constantin, A- 
lexandrescu, Raksi, Tătaru.și Constan
ți noscu — înaintași.

Fotbaliștii echipei G.C.A. vor evo
lua mîine, în nocturnă, la Milano, 
unde vor întîlni în revanșă formația 
Internazionale, de care a dispus cu 
2—0 în martie, la București,

Peste patru zile, C.C.A. va juca la 
Pisa, iar la 14 iunie va primi replica 
echipei Lazio la Roma.

Citiți ia pagina a 4-a

rezu'tatele zilei a IlUa

a Campionatelor internaționale

de atletism ale R. P. R.



Succese în dezvoltarea turismului
în regiunea Timișoara

Ia Sibiu, Concursul cultural-sportiv
al tineretului se bucură de un frumos succe

' Numărul oamenilor muncii care 
participă la excursiile organizate de 
oficiile O.N.T. din regiunea Timișoara 
crește pe zi ce trece. La excursiile pe 
plan republican au participat în ultima 
vreme citcva mii de muncitori și co
lectiviști din regiune. Săptămîna tre
cută a plecat uri tren suplimentar cu 
440 de oameni ai muncii din orașul 
Timișoara, care au vizitat trei zile 
Bucureștiul, Doftana și Sinaia. De 
asemenea, la .sfîrjitul săpiămînii a 
plecat spre București un tren cu 500 
de tineri din întreprinderile și rh- 
stituțiile orașului Timișoara. De un 
eucces deosebit se bucujă cjrcnitelp 
organizate pentru -cunoașterea fru
museților patriei. Un astfel de circuit 
este pe ruta Timișoaca-Dcva-SlbinO- 
rașul Stalin-Tușnad-Miercurea Ciuc- 
Gheorghieni-Lacui Roșu-Bicaz-Sovata- 
Tg- Mureș-Cheile Turzii-Cluj-Oradea- 
Arad-Tiniișoara. înscrierile pentru a- 
sernenea circuite sînt foarte numeroa
se. Excursiile de 9 zile organizate pe 
ruta Timișoara-Deva-Sitiiu-Valea 01- 
tului-București, cu staționarea 4 zile 
pe litoral, reîntoarcerea prin Bucu
rești și oprirea 2 zile la Poiana 
Stalin, au stîriiit — de asemenea — 
«n deosebit interes printre oamenii 
muncii din Timișoara.

Mai numeroase sînt însă excursiile 
care se organizează pe plan regional. 
Medicii și personalul sanitar din orașul 
Timișoara au vizitat duminică di
mineața Băile Herculane, orașul 
Orșova avînd ocazia să vadă mi
nunatul peisaj al Porților de Fier- 
In aceeași zi dimineață a plecat un 
grup de excursioniști pe itinerarul

NOI CONSTRUCȚII DE BAZE SPORTIVE
I J MÎNDRIA TIMIȘORENILOR

In Ti mișoara vor începe lucrările 
pentru construirea unui mare complex 
sportiv. In acest scop, Institutul de 
Arhitectură de pe lîngă sfatul popular 
al orașului Timișoara, în colaborare 
cu organele U.C.F.S., a luat inițiativa 
«ie a pune la dispoziția amatorilor de 
sport macheta noului complex sportiv 
din Timișoara. Zilnic, pe lîngă vitrina 
„Librăria noastră” din bd. „30 De
cembrie” trec sute de timișoreni care 
studiază cu atenție macheta noii cons
trucții. Sub machetă, un afiș cheamă 
pe amatorii de sport să facă propuneri 
și observații cu privire la construcția 
noului complex sportiv timișorean.

Noul complex se construiește pe ca
lea Gi roeului și va cuprinde printre 
«•Ițele : un stadion de fotbal cu 0 ca
pacitate de 30.000 locuri, o sală de 
«port de aproximativ 1500 locuri, te
renuri de volei, piste de atletism, un 
velodrom etc. In prezent se desfășoară 
lucrările de amenajare a căilor de ac
eea la stadion. Sute de oameni ai 
muncii din Timișoara, elevi, student L 
lucrează eu însuflețire la ridicarea noii 
construcții sportive, care va fi o mîndrie 
« timișorenilor

V DRAGOȘ-corespondent

; O NOUA BAZA SPORTIVA 
LA TG. MUREȘ

La Tg. Mureș a fost dat în folosință 
wn frumos bazin de înot de dimensiuni 
olimpice (50x22), cu 8 culoare, un ba
zin pentru copii, dușuri, terenuri de 
▼ol ei etc. In jurul bazinelor s-au cons
truit vestiare. In prezent se fac fini
sările și se amenajează terenuri de vo
lei. I>a realizarea acestei frumoase 
Bate sportive au contribuit și sportivii 
«lin Tg. Mureș, care au prestat nume
roase ore de muncă patriotică. S-au 
evidențiat sportivii de la cluburile 
Voința, Harghita. C.S.M. Tg. Mureș, 
numeroși tineri muncitori și elevi.

I. PA UȘ-corespondent

LA BOTOȘANI SE CONSTRU
IEȘTE UN COMPLEX SPORTIV

In orașul Botoșani se construiește pe 
o suprafață de 73.000 m.p. un frumos 
complex sportiv. Noul complex va cu
prinde un teren de fotbal cu pistă de 
atletism, o tribună inițială de 8000 
locuri, bazin de înot, un teren de te
nis de cîmp. unul de handbal, volei, 
două de baschet, o popicari e precum 
ți un pavilion cu săli de sport. Zilnic,

SPORTUL POPULAR
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Băile Herculane-Orșova și Insula Ada- 
Kaleii.-iar aTți amatori de turism au 
pornit în direcția Timișoara-Cetatea 
•Soimoș, Timișoara-Buziaș, ^Timișoara- 
Oradea, Timișoara-Timișeni,

Acum două săptămîni un număr 
de peste 110. colectiviști de la G.A.C. 
Sînnicolaul Mare au vizitat orașul

Minunate sînt clipele petrecute în mijlocul naturii. In ultimii ani, din ce în ce 
mai mulți oameni ai muncii participă la excursiile organizate de oficiile locale 
O.N.T., uizitind cu acest prilej minunate colțuri ale naturii, noile construcții 

monumente istoriceindustriale sau

Timișoara șî au vizionat un spectacol 
de operă.

In ultimele ltinj numărul celor care 
participă la excursii crește necontenit. 
Astfel, în luna martie au participat 
2200 persoane, în aprilie peste 3o00, 
iar în luna mai numărul lor a trecut 
de 4000.

numeroși oameni ai muncii vin la șan
tierul noului complex și muncesc vo
luntar la săpături și nivelări.

A. ABRAMOVICI-coresp.

ȘI ÎN COMUNA 
SEIMENII MICI...

In cinstea celui de al IlI-lea Con
gres al P.M.R., tinerii din comuna 
Seimenii Mici (raionul Medgidia) la 
diemarea organizației U.T.M. au în
ceput construcția unui frumos complex 
sportiv, care Va cuprinde un teren de 
fotbal, unul de volei, pistă G.M.A., un 
teren de oină ș.a. Lucrările de amena
jare a bazei sportive se desfășoară prin 
munca patriotică a tinerilor. S-au evi
dențiat tinerii Gheorghe Șerban. Gheor
ghe Nieoară, Ion Popescu și alții.

ȘTEFAN CONSTANTIN-coresp.

Vești din satele regiunii Suceava
Ca și la orașe, în satele de pe întreg 

cuprinsul țării se muncește intens pen
tru realizarea angajamentelor luate în 
cinstea marelui eveniment — cel de al 
Ill-lea Congres al P.M.R. Și printre 
succesele obținute se numără și cele 
din activitatea sportivă. In rîndurile 
care urmează vom relata cîleva din veș
tile primite din satele regiunii Su
ceava,

TOT MAI MULTE ÎNTRECERI 
SPORTIVE

Cei peste 500 membri U.C.F.S. din a- 
sociația sportivă Recolta Dumbrăveni 
participă cu regularitate, în fiecare 
duminică, la interesante competiții de 
fotbal, volei, șah și atletism. De cu 
rînd a fost organizat un simultan la 
13 mese de șah, care s-a bucurat de 
un succes deosebit.

In ultimele două luni s-au înscris 
87 noi membri U.C.F.S., astfel că nu
mărul participanților la competițiile 
sportive este în continuă creștere. Pen
tru asigurarea echipamentului necesar 
desfășurării întrecerilor, consiliul aso
ciației sportive Recolta Dumbrăveni a 
cumpărat cu puțin timp în urmă mate
rial sportiv de peste 1.500 lei.

De mult interes se bucură concursu
rile pentru trecerea normelor complexu
lui G.M.A. In ultimul timp 80 de tineri 
și tinere și-au trecut normele la tir, 
atletism și gimnastică, iar alți 60 au 
obținut rezultate bune în probele pre
văzute pentru cucerirea insignei 
F.G.M.A. Ca rezultat al unei susținute 
activități competiționale s-a înregistrat 
și o creștere vizibilă a nivelului de 
pregătire al sportivilor. Apreciind va
loarea pe care o dețin la ora actuală r- 
chipelc de șah și fotbal, consiliul aso-

Trebuie să arătăm însă că nu numai 
în perioada primăverii a fost o aflu
ență de turiști, ci chiar în timpul lu
nilor de iarnă. Astfel, putem da ca 
exemplu luna ianuarie, cînd 2500 de 
muncitori din Reșița și 2000 de mun
citori și colectiviști din orașul și raionul 
Lugoj au vizitat orașul Timișoara, 

vîzionînd și spectacole de operă, teatru 
etc. O frumoasă acțiune a oficiului 
O.N.T. regional Timișoara a fost cea 
întreprinsă în aprilie cu ocazia aniver
sării a 90 de ani de la nașterea 
genialului conducător al clasei mun
citoare, V. 1. Lenin. Cu acest prilej, 
peste 2000 persoane din regiune au 
vizionat piesa de teatru „Orologiul 
Cremlinului*  la Teatrul de Stat din 
Timișoara.

Trebuie să notăm — de asemenea — 
că nici iubitorii sportului nu sînt ne
glijați. Astfel, ej au la dispoziție tre
nuri speciale pentru diferitele com
petiții atît internaționale cît și chiar 
pentru campionatele regionale. Astfel, 
în ziua de 29 mai un tren special care 
a plecat de la Timișoara a transportat 
pe cei 300 suporteri ai echipei locale 
Știința la întîlnirea cu echipa nieta- 
lurgiștilor din Oțelul Roșu. De aseme
nea, cu numeroase trenuri au făcut 
deplasarea susținătorii multor echipe 
din Jimbolia, Caransebeș, Bocșa, Deta 
Lugoj și Arad.

Este, fără îndoială, o activitate 
deosebit de bogată care vorbește de 
la sine despre dezvoltarea pe care 
o cunoaște turismul în această regiune 
a țării.

OTTO BENKO

«iației a decis să afilieze la federațiile 
de specialitate aceste două secții.

O preocupare deosebită se manifestă 
pentru educarea sportivilor. Pînă acum 
au avut loc două conferințe pe teme 
sportive care s-au bucurat de interesul 
auditorilor. Consiliul asociației pro
gramează periodic ținerea conferințelor 
care să contribuie la educarea tinerilor 
în spiritul patriotismului socialist.

Asociația sportivă Recolta Dumbră
veni își construiește în prezent un te-

CARNET SĂTESC

ren de fotbal cu larga contribuție a 
sportivilor care prestează numeroase 
ore de muncă patriotică.

ACTIVITATE RODNICĂ

Consiliul asociației sportive Recolta 
Reuseni colaborează temeinic cu orga
nizația de bază U.T.M. Coordonînd îm
preună acțiunile, colaborînd la reușita 
manifestațiilor cultural-sportive și la 
mobilizarea unui număr cît mai mare 
de tineri în competiții asociația spor
tivă și organizația de bază U.T.M. din 
comună au obținut importante succese.

De curînd a fost terminată baza spor
tivă, compusă dintr-un teren de fotbal, 
unul de volei și un sector pentru sări
turi în înălțime și lungime. La ame
najarea acestei frumoase baze sportive 
simple și-au dat contribuția — prin 
muncă patriotică — tinerii sportivi din 
comună. Competițiile sportive organi
zate în aceste zile atrag un mare număr 
de tineri. Cele trei competiții de volei 
(cu participarea echipelor din satele 
comunei), concursurile pentru trecerea

Pornind din „orașul de sus" spre 
cartierul Spartac, unde se află sediul 
consiliului orășenesc U.C.F.S., am 
trecut pe lingă o stradă al cărei 
nume e dovada vie a dragostei sibie- 
nilor pentru sport — strada Gimnas
ticii. Nu știu dacă mai există un 
oraș în care să mai fie o stradă cu 
același nume...

Iată-mă la sediul consiliului 
U.C.F.S. La primul etaj am 
traversat o cameră în care 10—15 
oameni ascultau atenți un- in
structaj. Președintele consiliului ra
ional U.C.F.S. stabilea centrele de 
comune în care va avea loc cea de 
a doua etapă a Concursului cultural- 
sportiv. Apoi... o scurtă convor
bire cu activiștii consiliului oră
șenesc U.C.F.S. Așa am aflat că în 
prima etapă a Concursului cultural- 
sportiv în orașul Sibiu, pînă în clipa 
în care discutam, la atletism s-au 
prezentat la startul întrecerilor 485 
sportivi din 12 asociații. Evidențiate: 
asociațiile Steaua roșie, Libertatea, 
Dumbrava. La fotbal cele mai bune 
rezultate le-au realizat asociațiile In
dependența, Avîntul tineresc, C.F.R., 
Steaua roșie și Libertatea. Partici- 
panți 560. La handbal: 31 echipe —• 
408 sportivi. Și în ordine: popice 2f 
echipe, șah 6 asociații sportive, tenis 
de masă, velei 550 sportivi ș.a.m.d. 
pînă la 6413 participant în total.

★

La Electrica Concursul cultural- 
sportiv s-a conturat ca un eveniment 
deosebit. întrecerile au suscitat un in
teres excepțional. De pildă, meciul 
de fotbal dintre echipele formate din 
tineri de la secțiile „P.R.A.M.” și 
„Centrala termică" a adus pe teren 
efectivele complete ale ambelor secții:

„Campion 
al asociației sportive"
Cu puțin în urmă, la asociația spor

tivă Știința de pe lîngă Școala medie 
nr. 1 din Caracal a avut loc o ședință 
în cadrul căreia s-au înmînat insignele 
de „Campion al asociației sportive” 
componenților echipei de fotbal a cla
sei a Xl-a, cîștigătoare a campiona
tului interclase. Printre aceștia se aflau 
și elevii fruntași la învățătură Eugen 
Ionescu, Ion Stanică, Mihai Rusan ș.a. 
Totodată au fost înmînate și carnete 
de clasificare la diferite discipline 
sportive, printre care, fotbal, atletism, 
volei și tenis de masă.

ION IOANA și AUREL ROȘCA 
cores ponden ți

normelor G.M.A. și F.G.M.A., întrece
rile de atletism și tir, Ia startul cărora 
s-au prezentat peste 120 de concurenți, 
întîlnirile de fotbal, șah și trîntă ș.a. 
au prilejuit interesante dispute. In cu
rînd vor fi organizate cu sprijinul or
ganizației U.T.M. „duminici sportive” 
cu un bogat program sportiv și cultu
ral.

DIN CE IN CE MAI MULTE ECHIPE 
SĂTEȘTI

La asociația sportivă Flacăra 
Verona au avut loc de curînd întreceri 
în cadrul Concursului cultural-sportiv 
al tineretului. Cu acest prilej s-a înre
gistrat o îmbucurătoare creștere a nu
mărului de formații sătești. La concursul 
de handbal redus au luat parte 5 echi
pe, la competițiile de fotbal, oină, volei 
masculin și feminin, popice etc. numă
rul echipelor este din ce în ce mai 
mare.

Activitatea competițională reunește 
pe terenul de sport sute de concurenți. 
La concursul pentru obținerea insignei 
„Cel mai bun sporliv din 10” au par
ticipat 120 de concurenți, la trîntă s-au 
întîlnit 32 de tineri, iar la competițiile 
de atletism și tir (organizate pentru 
trecerea normelor G.M.A.) au luat star
tul peste 60 de tineri. Consiliul asocia
ției sportive Flacăra Verona este preo
cupat de organizarea unei cît mai atrac
tive activități competiționale, care să 
permită membrilor U.C.F.S. să parti 
cipe cu regularitate la întrecerile spor 
tive. In acest fel numărul celor care 
practică sportul (în momentul de fața 
asociația sportivă are 420 de membri 
U.C.F.S.) va crește și prin aceasta se 
va întări continuu activitatea sportivă 
din comună. 

fotbaliști și suporteri. Dispute dîr 
au fost și la volei feminin și mas< 
lin, la popice ș.a. Dorel Bitea, Ghe< 
glie Ștefu, loan Beiașcit, Virgil F 
sari. Petre Herlea, Petre Mitrofan, H 
inutil Grodt, Cornel Ciufti, Nicol 
Ștefânescu iată numai cîțiva din 
cei cp re s-au întrecut în. probele c 
prinse în regulamentul competiției.

De la Electrica am plecat în „o: 
șui de jos" coborînd scările, „p 
siunea" tuturor pictori'or ce cai 
„motive" la Sibiu. La „Independent, 
secretarul asociației sportive este 
bitșul de categorie A, la fotbal, I 
geri Bucșa.

— Iar despre Concursul cultur 
sportiv ?

— Da, dar de ce „iar" ?
'— Pentru că de cînd a început ac 

concurs nu mai avem o c-lipă 
răgaz. Cred că niciunde nu s-au prii 
atîtea... contestații cîte au venit 
noi în acest: zile. Ba că Walll 
Liitsch nu lucrează la turnătorie 
deci ri-are ce căuta în echipa tun 
toriei, ba că Gheorghe Lăzureanti 
fi trebuit să joace la mecanică... I 
siune marc 1

La noi, întrecerile din cadrul C< 
cursului cultural-sportiv s-au desfă 
rat pe secții de producție și după c 
cred că ați înțeles din cele ce 
spuneam mai înainte e.le an afec 
ambițiile sportive ale tuturor me 
brilor secțiilor din uzină. Au i 
partide grozav de disputate la hai 
bal, fotbal, volei, tenis de masă < 
în Concurs, în prima etapă au 1 
parte peste 500 tineri. Trelxiie 
menționez că sportivii noștri jb, 
roluri importante și în prograpiul f 
gătit de brigăzile de agitație 
secțiile respective.

Așa era peste tot. Entuziasm, pa 
cipare masivă, întreceri pasionai 
rezultate bune.

Acestea sînt principalele impr 
despre întrecerile Concursului cu 
ral-sportiv în orașul Sibiu.

VALENTIN PAUNESCI

NOTE CRITK

Activiști sportivi 
cu care nu ne mîndr

în raionul Drăgânești-Vlașca a 
vitatea sportivă stagnează de mi 
vreme. Consiliile asociațiilor spor' 
nu muncesc pentru înviorarea act 
tații, nu sînt preocupate de org; 
zarea de întreceri și de consolida 
asociațiilor respective prin creste 
numărului de membri ai U.C 
prin strîngerea la timp a cot, 
sportive.

Toate aceste lucruri nu consti 
motive de îngrijorare pentru co 
liul raional U.C.F.S. De ce? Per 
că activiștii salariați ai acestui < 
siliu (președinte E. Cosma, tehnit 
Al. Vasilescu) consideră că este 
comod ca în Ioc să muncească [ 
tru eliminarea lipsurilor să le... 
cundă. Și astfel, fără pic de jenă 
au dezinformat metodic consiliul 
gional U.C.F.S., care la riadul 
făcindu-se vinovat de o atitudine 
gură-cască a luat ca bune luni 
zile toate „comunicările” primite 
raionul Drăgănești-Vlașca.

Și iată că la un control făcut 
teren s-a constatat că cifrele 
tind numărul de membri U.C.F.S. 
fost umflate, că ele nu corespund 
litătii. Pus în fața acestei situ 
E. Cosma, președintele consilii 
raional U.C.F.S., n-a înțeles nici 
car atunci să ia o atitudine auri 
ticâ. ingîmfat, încercind să găser 
tot felul de cauze „obiective" pr 
dintele consiliului raional nu a p 
fi a jurat,

O „contribuție” serioasă la ace 
stare de lucruri a avut-o și tehni 
nul consiliului. Al. Vasilescu. P 
cupat în special de rezolvarea i 
mărunte interese personale, acest 
tivist s-a interesat prea puțin 
munca sportivă. Atunci cînd mer 
pe teren (dacă mergea...) princi| 
iui grijă era achiziționarea de g; 
ouă sau țuică.

„Ințelegîndu-se” perfect cei doi 
fivîști își făcuseră și un... plan 
„activitate". Aplicarea acestui | 
făcea să fie foarte greu să-j gă< 
pe amîndoi în același timp la co 
iiul raional. Aranjamentul era ca 
care să stea Ia București („pe 
ren"...) cîte 2—3 zile pe săptăir 
Vorba aceea, cu schimbul. Cînd u 
cînd celălalt... Aceasta era pri 
pala lor „metodă" de muncă...! .

In tot acest timp activitatea sp 
vă din raion lîncezește. Iată de 
așteptăm ca consiliu! regi 
U.C.F.S București să ia măsurile 
rcspunzătoarc...
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Ca pe întreg cuprinsul patriei și la 
stațiunea de mașini și tractoare Buda 
din raionul Ploești harnicii muncitori 

tehnicieni obțin in aceste zile noi și 
noi succese in activitatea lor. Lucrătorii 
igricoli ai stațiunii, tractoriștii, mecanicii» 
Sudorii se străduiesc să ducă la îndepli
nire angajamentele luate în cinstea celui 
de al III-lea Congres al P.M.R. Ei au 
depășit cu mult angajamentele luate in 
materie de economii peste plan. Ast
fel, față de cei 200.000 lei propuși s-a

Numeroase competiții sportive
In întâmpinarea ocini de al III-lea Congres al P.M.R., sportivii de pe 

întreg cuprinsul patriei participă cu entuziasm la diferitele acțiuni inițiale 
în cinstea acestui mare eveniment. Cu același elan tineresc ei se întrec 
în numeroasele competiții sportive organizate In întîmpinarea Congresului, 
lată cîteva din relatările corespondenților noștri:

ORAȘUL STALIN. Comisia de te
ats de masă din Orașul Stalin și 
wmis'a raionului Codlea au organizat 
n raionul Săcele un reușit concurs, 
la care au luat parte cele mai bune 
îchipe din Orașul Stalin și două se- 
ecționate ale raionului Codlea. Victo-

Și-cu îndeplsnit angajamentul
Ea TO mai — cu 16 zile înainte de 

ermen — consiliul orășenesc U.C.FJS. 
3aia Mare a raportat cu mîndrie că 
i-a îndeplinit angajamentul luat în 
■inotea celui de al III-lea Congres al 
’.MII. Muncind cu un elan sporit, acti- 
dștii acestui consiliu (președinte Eugen 
aoobovici) au reușit să realizeze suc
cese importante în munca de consoli- 
lare organizatorică a asociațiilor spor, 
ive din oraș.

Astfel, în cele 26 de asociații spor
ire din oraș numărul membrilor

Voi succese în raionul Cluj
Sportivii și activiștii sportivi din a- 

Ociațiile organizate în raionul Cluj în- 
împină cel de al III-lea Congres al 
\M.R. cu rezultate dintre cele mai 
rumoase. Un deosebit avînt l-a luat în 
aionul Clnj acțiunea de amenajare sau 
eainenajare a bazelor sportive sim
ile. Datorită acestui fapt în numeroase 
omune tineretul participă cu entuziasm 
a lucrările ce se efectuează în acest 
cop. Spre exemplu, în comuna Apahida 

fost construit un teren de volei și o 
'istă ile atletism, la Florești-sat terenul 
le fotbal a fost împrejmuit, iar în co

S.M.T. BUDA-EXEMPLE IN MUNCĂ
înregistrat 498.000 lei economii la car
buranți și lubrifianți la recondiționarea 
de piese, reparatul tractoarelor etc. De 
asemenea, s-au realizat peste sarcinile 
de plan 4899 hantri arați. Acum, lu
crările de verificare a 'mașinilor nece
sare campaniei de recoltat și treierat au 
ajuns în ultimul stadiu. S.M.T. Buda 
se află, pe bună dreptate, printre sta
țiunile fruntașe din regiunea Ploești.

Și în acest loc de muncă sportivii 
iși aduc alături de ceilalți muncitori 
contribuția lor la realizarea succeselor 
amintite. Este și firesc, de aceea, ca la 
panoul de onoare al stațiunii să intîl- 
nești foarte mulți tineri sportivi despre 
care se vorbește în termenii cei mai 
elogioși. Dintre aceștia am notat pe 
Ioa<n Manolache, N. Alexandru, I. Ver- 
neșan ș.a. Dar, în afară de cei amin
tiți mai sus, foarte cunoscuți în cadrul 
S.M.T. Buda, am întîlnit și alți spor
tivi care fac cinste stațiunii și în a- 
celași timp asociației Tractorul din lo-
calitate. Pe carnetul de no
tițe am trecut în primul 
rînd pe absolventul școlii 
profesionale de mecanici a- 
gricoli, utemistul Gh. Ian- 
cu, care conduce cu mul
tă dibăcie tractorul reali- 
zînd depășiri de normă 
intre 40—50%, economii 
de 5747 lei și a redus 
prețul de cost pe hantru 
la 64 lei. El este un bun 
jucător în echipele de fot
bal și volei. în atelierul 
mecanic l-am întîlnit pe 
tov. Vasile Constantinescu, 
președintele asociației spor
tive Tractorul, care lucra 
împreună cu utemistul Ște
fan Avramescu, talentat 
fotbalist în echipa stațiunii. 
Tov. Vasile Constantine seu 
oferă tuturor tinerilor din 
asociația sportivă pe care 
o conduce uji frumos exem
plu prin lucrările sale de 
bună calitate și prin' însem
natele depășiri de normă.

Pe comunistul Gheorghe 
Voinescu (foto 1), por-

rla pe echipe a revenit asociației 
sportive Aripile C.F.R. Orașul Stalin, 
care a totalizat 45 de puncte. Au ur
mat în clasament Cinematografia din 
Orașul Stalin cu 14 puncte și selecțio
nata Codlea I cu 11 puncte. La sim
plu au învins Cornel Popescu și An-

U.C.F.S. s-a ridicat la 11.852, recent 
fiind distribuite, într-un cadru festiv, 
531 de oarnete unor noi membri ai 
U.C.FJS. In același timp a crescut sim
țitor numărul membrilor U.C.FJS. care 
din proprie inițiativă s-au hotărît să 
plătească lunar mai mult decît cotizația 
statutară și în acest fel să contribuie Ia 
dezvoltarea bazei materiale a asocia
țiilor sportive respective. In această 
direcție fruntașe sînt asociațiile Chi
mistul și Topitorul.

V. SASARANU—corespondent 

muma Juucu r-u reamenajat complexul 
sportiv existent aci. Vom sublinia fap
tul că în comuna Vultureni a început 
construirea unui frumos stadion sătesc.

In afară de aceasta. în raionul Cluj 
au fost înființate în ultimul timp două 

p<>< asociații sportive : în comuna Șoi- 
meni unde noua asociație numără 60 
de membri și în comuna Căian-vamă 
unde la înființarea asociației s-au în
scris în U.C.FFi, 40 de țărani mun
citori.

GH. BENGA — corespondent 

tarul echipei de fotbal, l-am găsit 
sudind o piesă la uri plug. în 
cinstea celui de al III-lea Congres al 
P.M.R. el depășește mereu norma cu 
10—15% și a înregistrat pînă acum 
economii de peste 7.000 lei. Puțin mai 
tîrziu, am avut prilejul să stau de 
vorbă cu un grup de tractoriști, toți 
sportivi, care ascultau cu atenție (foto 
2) explicațiile comunistului Bucur Mol- 
doveanu despre asamblarea și funcțio
narea uneia dintre combinele „C 1“ de 
curind sosită în stațiune.

După orele de muncă în atelier sau 
pe ogoare, tinerii de la S.M.T. Buda 
se întilnesc pe terenul . de volei amena
jat cu cîteva zile în urmă, avîntîndu-se 
în întreceri foarte disputate. Așa știu 
să împletească muncitorii S.M.T. Buda 
însuflețită lor activitate din producție cu 
cea de pe terenul de sport.

ALBLJ FLORIAN-coresp. 
Foto: M. POPESCU-coresp.

gela Sandu, ambii de la „Aripile 
G.F.R.". (Victor Secăreanu—coresp.)

TIJLCEA. Consiliul asociației sporti
ve Dunărea a organizat o interesantă 
competiție sportivă la care au parti
cipat asociațiile sportive Sanepid, 
Stăruința, Vulturul, Ancora și Pescă
rușul. După șapte zile de întreceri la 
fotbal, șah și tenis de masă trofeul 
a revenit asociației sportive Dunărea 
care a totalizat 505 p. Pe locul II 
s-a clasat Sanepid cu 255 p., iar pe 
locul III Stăruința ctt 205 p. (P. 
Stan—coresp.)

T1RNAVENI. Sportivii din satele 
și comunele raionului Tîrnăveni se în
trec în numeroase competiții. Astfel, 
în comuna Bila s-au întrecut peste 
90 de participanți la competiția de 
cros, șah și tenis de masă. Primele 
locuri au revenit lui Gheorghe Boan- 
căș 1a cros, Maria Mihu și Buouc Pă- 
tra>șcu la șah, Gheorghe Turcu și Eca- 
terina Turcu la tenis de masă. 
(Ion Ilasașiu — coresp.)

CALAFAT. Consiliul U.C.F.S. al ra
ionului în colaborare cu comisiile ra
ionale pe ramură de sport a organi
zat o serie de întreceri care s-au bucu
rat de un frumos succes. La tenis de 
masă, — competiție rezervată pionieri
lor — primul loc a fost ocupat de 
Dan Leoveanu urmat de Ștefan lorda- 
che. Pionierii s-au întrecut și la șah, 
primele lacuri fiind cucerite de Gheor- 
gbe Resteanu ta băieți și de Jana 
Militaru la fete. O interesantă d’spu- 
tă de volei au oferit-o for.'rațiile în
frățirea Poiana Mare și Dunărea Ca
lafat. înfrățirea a învins cu scorul de 
2—1. Tot la volei s-au mai înregis
trat următoarele rezultate: Pompierul 
Calafat — Luceafărul Ghidici 2-—9, 
Lumina Calafat — Voința Calafat 
2—0. (M. Carauleanu — coresp.) t

Sporturi nautice

SUCCES DE PARTICIPARE
IN „CUPA RAPID”

Competiția organizată în cinstea 
Congresului de clubul sportiv Rapid 
sîmbătă și duminică pe lacul Herăs
trău. (a patra din acest sezon) s-a 
încheiat cu un frumos bilanț: aproape 
300 de concurenți. s-au întrecut în 30 
de probe dînd loc, de multe ori, la 
dispute pasionante. Pe lîngă străda
nia organizatorilor, trebuie să mai 
remarcăm preocuparea constantă a 
activiștilor din comisia orășenească 
de sporturi nautice pentru populari
zarea și , stimularea practicării caia
cului, canoei și schitului în rîndurile 
tineretului din Capitală. Folositoare 
și inițiativa de a oferi canotorilor mai 
puțin experimentați interesantul, dar 
mai cu seamă instructivul spectacol 
al întrecerii echipajelor de „o'd- 
boys". lată cîștigătorii „Cupei Ra
pid":

SIMBATA. începători- K-l: M. Mo- 
țica (Rapid) 2:49,6; K-2: Voința (Po
pescu—Petre) 2:40,7. Junioare. K-l: 
Anca Vurtejan (Victoria) 2:43,4. 
K-2: Rapid (Sanda Cotîrlici—Rodica 
Bughiu) 2:39,5. S-l: Maria Ganea 
(C.S.S.) 4:07,0 S-4+1: C.S S. (Ale
xandrina Simian, Anca Chiriac, 
Mioara Halberg. Gabriela Popescu-j- 
Silvia Colfescu) 3:32,0. Juniori- K-l: 
T. Poenaru (Rapid) 2:20,3. K-2: Vic
toria (Frumușanu—Dudici) 2:36,3. 
K-4: Victoria 3:25,4. C-l: Dolcescu 
(Constructorul) 4:41.5. S-l: Cornel 
Ciocoiu (Victoria) 3:49,7. S-2 vîsle: 
Rapid (Stratulat—Wolff) 3:37,4- 
S-4-j-/; Rapid (Negoiță, Tănăsescu, 
Aposteanu Coșa-f-Turcitu) 3:07,9. 
S-8+1: Metalul 3:10,0.

DUMINICA. Senioare. K-l: Ștefa-

Știința și S.P.C. învingătoare 
in „Cupa Congresului" la baschet

Dispun înd sîmbătă după-ainiază de 
C.C.A., Știința București a rămas sin
gura echipă neînvinsă în „Cupa Con
gresului", competiție organizată de clu
bul sportiv Progresul din Capitală. 
Scorul de 68—62 (29—26) pentru 
Știința a fost realizat dc ; Radulescu 
11, Nagy 28, Dumitru 4, Barau 11. 
Niculeseu 4, Ion iță 4 și Pi tuleseu 6 
pentru Știința și de : Dinescu 14, Ne- 
delea 12, Cimpoi aș 15. Testi ban 6. Co- 
joearu 7, Cotigani 1, Ionescu 3 și Va
leri u 4 pentru C.C.A.

Tot sîmbătă,, S.P.C. a înregistrat 
prima victorie în această competiție, 
învingînd — după o partidă viu dis
putată — echipa Petrolul Ploești. 
Scor: 65—63 (37—27).

Meciurile Metalul—Progresul șî lo
tul R.P.R. — Rapid au fost amînate.

Clasamentul :
1. Știința
2. Lotul R.P.R.
3. C.C.A.
4. Petrolul Ploești
5. S.P.C.
6. Progresul
7. Metalul
S. Rapid

4400 264-230 12
3300 251-148 9
4202 242-245 8
4202 216-226 8
4103 235-252 6
3102 159-194 5
3 1 0 2 163-216 5
3003 196-215 3

Lotul R.P.R, participă în afară de 
concurs

Intrecind in finală pe C.C.A. cu 12-9

Metalul a cîștigat „ Cupa F. R. R.
Ultimul „act" al competiției de 

ruțgbi organizată îu cinstea celui de 
al III-lea Congres al P.M.R. — „Cupa 
Federației Romîne de Rugbi" — s-a 
consumat duminică dimineața pe 
stadionul Tineretului, o dată cu în
tâlnirea dintre formațiile Metalul și 
C C.A. Partida a plăcut nu numai prin 
evoluția scorului (ambele echipe au 
condus pe rînd), ci și prin calitatea 
ei. Meritul revine, bineînțeles, atît 
Metalului cît și echipei C.C.A. De 
remarcat că formația militară a ali
niat un „15" din care au lipsit jucă
torii aflați în lot (Penau, Căpușan, 
Merghițescu, Kramer, Al. Ionescu, 
Doru Pavel).

Primele acțiuni le inițiază rugbiștii 
de la C.C.A. F.i ratează în min, 4 o 
lovitură d-e pedeapsă prin Ștefan 
Constantin. Din min. 15, Metalul reu
șește să echilibreze jocul. Mai mult, 
chiar, să preia inițiativa- Una din 
numeroasele acțiuni ale metalurgiști- 
lor este fructificată prin Cornet Negu- 
lescu (min. 33) care culcă balonul 
în terenul de (iută al formației mili
tare. (3—0 pentru Metalul). La re
luare, metalurgiștii păstrează iniția
tiva și înscriu o nouă încercare 
(min. 47) prin Annslase Toma (6—0). 
Militarii reușesc să reducă din handi
cap în min. 53. cînd St. Constantin 
traiisluiuă o lovitură de pedeapsă;

nia Galler (Progresul) 3:00,3. K-2r 
Rapid (Polea Areșchin—Zoe Vasi-
lescu) 2:44,6- S-l: Stana Cristian 
(Victoria) 4:11,8. S-2 vîsle: Rapid 
(Ana Pildner—Valeria Costăchescu) 
3:45,5. rame: C.S.S. (Dana
Iliescu—Alexandrina Ștefan—Olimpia 
Bogdan-—Cristina Predoescu-j-Angela 
Păunescu) 3:45,2. S—8+1: C.S.S-
(Mariana Limpede—Dana Iliescu—» 
Alexandrina Ștefan—Gabriela Po» 
pesc-u—Cristina Predoescu—Olimpia
Bogdan—Gabriela Ștefan—Maria Io- 
nescu-ț-Angela Păunescu). Seniori. 
K—1: I. Barba (Voința) 4:01,7. K-2: 
Dinamo (Terenti-Iacovici) 3:41,7. 
K-4: C.C.A. (Crăciunescu, Ionescu, 
Andreescu, Popescu) 3:14,5. C-l: R. 
Nlculescu (Constructorul) 5:17,3. 
C-2: Constructorul (Mihăilă—Ze-
linski) 5:05,9. S-l: D- Niculesca
(Constr.) 3:36,0. S-2 vîsle: Metalul 
(Greceanu-Simionescu) 3:16,5. S-4+1: 
Voința (Rădulescu—Ionescu—Mihă-î-
lescu—Vasile-ț Guist) 3:09,8. S-8+1: 
Pro-gresul (Călinescu—Dumitrescu—*
Zamfirescu—Firoiu—Crăsnaru—Petres
cu—Babiciuc—Ștefan-ț-Popa). „Olde
boys" S-8+1: 1. Franke. Navasart,
Gheorghiu, I. Popescu, NecuIce, Mo- 
ciani, Bîrsănescu, Boicii-j-Angela 
Păunescu 3:15,0; 2. Saghin, Mure- 
șanu, Nădășan, Barcani. Grigorescu, 
Tomiu-c, Anghel, Spiță-ț-Ana Barcanî 
3:17,0- Distanța probelor: 500 m la 
caiac și canoe juniori, în rest 800 nu 
Clasament general: 1. Rapid 650 p^ 
2- Progresul 335 p., 3. Voința 232 p., 
4. Metalul 199 p-, 5. Victoria 194 p., 
6. Clubul Sportiv Școlar 152 p. 7»| 
Constructorul 150 p.

A început 
„Cupa Rapid" la box
Sîmbătă și duminică seara s-au des

fășurat pe stadionul Giulești într-o or
ganizare excelentă două reuniuni de 
box dotate cu „Cupa Rapid’*, la caro 
participă boxeri de la Progresul, Rapid, 
Constructorul și Metalul din București.

In prima reuniune (sîmbătă seara) 
echipa Progresul a dispus eu scorul 
de 21—17 de Metalul.

In reuniunea de duminică s-au întîl
nit echipele Rapid și Constructorul. 
Ceferiștii au cîștigat cu scorul do 
26—11.

Iată rezultatele tehnice : D. Davi- 
descu (Rapid) b.p. M. Dogom (Constr), 
D. Miron (Constr.) b.p. Nic. Ailen.it 
(Rapid), Aurel Morăruș (R) b.p. M. 
Pîrvu (C), Ion Pătruț (R) b.p. I. Io

nică (C). A. Cosma (R) b. ab. I V» 
Grigore (C), M. Ionescu (C) b.p. V». 
Lăzăreanu (R), Al. Moise (R) b.p» 
Nieu Constantin (C). Rapidiștii Isijrate* 
Trandafir și Motoc au cîștigat fără ad-i 
versar.

Viitoarele întîlniri din cadrul „Cupei 
Rapid” se vor desfășura tot pe stadio-n 
nul Giulești, sîmbătă și duminică în- 
cepînd de la orele 19,30: Rapid —• 
Progresul și Constructorul — Metalul»

V. DUMITRESCU, coresp.

6—3. Cu cît ne apropiem de sfîrși-
tul partidei, rugbiștii de la C.C Aa 
se dovedesc mai deciși, mai ales pe 
înaintare și reușesc să egaleze 
(min. 68) tot prin St. Constantin (lo
vitură de pedeapsă): 6—6- In prima 
repriză din prelungiri, ambele echipe 
obțin cîte o încercare (C.C.A. în min. 
84 prin Humeniuc, iar Metalul în 
min. 90, prin Teodorescu) astfel că 
rezultatul se menține egal. Scorul fi-f 
nai este stabilit în cea de a dona 
repriză a prelungirilor (min. 99) de 
către Dăiciulescu, care transformă im
pecabil o lovitură de pedeapsă: 12-9 
pentru Metalul. Arbitrului O. Ionescu 
i s-au aliniat formațiile: METALUL: 
Dciioiulesca—Chirvase, Boicenco, Po
pa, Teodorescu—Naca, Negulescu—x
Cristea, Cotter, Voicu—Dumitrescu, 
Dănciulescu—Griin, Scariat, Toma-. 
C.C.A- St. Constantin—Mihalcea, 
Cojocarii, Nanii Radu, Nica—Htune-
niuc, Ghifă Dan—Milea. Preda, E-* 
nache—Arsene, Blăgescu—Zalman, la, I 
tari. Danciu.

La sfîrșitul partidei, tov. Romulus 
Popescu, secretarul Federației Romîne ; 
de Rugbi a înmînat echipei învingă-a: 
toare „Cupa F.R.R.". *
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Au luat sfîrșit întrecerile ediției a XII-a
a Campionatelor internaționale de atletismaleR. P. Romine

I
l

------- ----------------
întrecerile din oadruil celei ' de a XII-a ediții a 

Campionatelor internaționale de atletism ale Republică 
Populare Romîrie, s-au încheiat aseară, la lumina re
flectoarelor. întt-un cadru de entuziasm generai!. 
Miile de spectatori au aplaudat ou căldură pe partici- 
pantii la concursuri, care au parcurs — braț la braț 
— ultimul tur de pistă al întrecerilor din 1960.

[ Concursurile din acest an, care au debutait cu 
splendidul record mondial al atletei sovietice Elvira 
Ozolina, nu puteau avea o încheiere mai minunată, 
decît printr-iin alt record al hunii. Și lota nd a Balaș, 
prin eforturile sale, a ținut din tot sufletul să pună 
punct întrecerilor prin noul record pe care l-a reali
zat : 1,85 metri !

Bravo Ioli, bravo Elvira, bravo vouă tuturor celor 
ce v-ați aruncat cu entuziasm în focul întrecerilor

și ați realizat seria rezultatelor de valoare mondială, 
care onorează această competiție. Bravo și succes la 
Jocurile Olimpice de la , Roma!...

In cadrul festivității de închidere a Campionatelor, 
din partea comisiei de organizare a întrecerilor, au 
fost oferite cupe pentru cei mai buni atleți ai con
cursurilor: FEMEI : Iolanda Balaș (R. P. Romînă) 
pentru recordul mondial la săritura în înălțime, El
vira Ozolina (U.R.S.S.) pentru recordul mondial fa 
aruncarea suliței, Jirina Nemcova (R. Gehoslovacă) 
pentru rezultatul de 52,82 m la aruncarea discului; 
BARBAȚI : Vladimir Goreeav (U.R.S.S.) pentru re
zultatul de 16,13 m la triplu salt, Michel Jazy (Fran
ța) pentru rezulitatul de 3:42,6 pe 1.500 m, Giorgios 
Papavasîliu (Grecia) pentru recordul Greciei înregis
trat în proba de 3.000 m obstacole.

Probele din ultima zi
trecut-o pe Karin Richert, singura 
dintre concurente care i-a periclitat 
primul loc. Ioana Petrescu, permainent 
pe tociit III, a încercat un „atac" 
pe ultimii 40 metri, dar nu l-a reu
șit.

Rezultate tehnice : 1. Antonia Mnn- 
kacsi (R.P.U.) 24,8; 2. Karin Ri
chert (R. D. G.) 24,9; 3. Ioana Pe
trescu (R. P. R.) 25,0; 4. C. Mak- 
say (R.P.R.) 25,7.

AI 9-lea record mondial 
al Iolandei Balaș: 1,85 ml!

Proba de săritură în înălțime a 
fost dominată cu autoritate de cam
pioana europeană și recordmana lumii, 
maestra emerită a sportului Iolanda 
Balaș. Intrecîndu-se pe sine, ea a 
reușit o nouă și strălucită performan
tă care aureolează ultima zi a celei 
de a XII-a ediții a „internaționalelor" 
noastre de atletism. Simțind parcă re
cordul și dorind să fie cît mai aproa
pe de locul întrecerii mulți specta
tori au preferat locurile peluzei, de 
unde au adresat tot timpul aplauze 
și încurajări călduroase dragii noa
stre campioane.

Ioli a intrat în ooncurs la 1,60 m. 
Dar săritura efectuată (nici nu putem 
spune cu cît peste ștachetă!...) a fost 
mai mult pentru măsurarea elanului. 
A sărit apoi direct la 1,70 m și de aci 
ștacheta a fost ridicată la 1,74 ni, 
înălțime la ■ care Taisia' Cencik a 
doborît de trei ori. Din acest moment, 
Ioli nu a mai avut alt adversar decît 
propriul ei record mondial.

Ștacheta la 1,80 metri. Cu pași si
guri, Ioli se îndreaptă spre ștachetă, 
o bătaie precisă și iat-o trecind peste 
bara de metal. Urmează 1,85 m. Ar
bitrii măsoară cu rigurozitate înălți
mea ștachetei și după ce totul este 
în ordine, Jolanda Balaș se pregătește 
pentru săritură. Miile de spectatori 
care urmăresc cu răsuflarea tăiată de 
emoție toate mișcările recordmanei 
lumii, au încremenit parcă în clipa 
care ea s-a oprit la semnul care mar
ca începutul elanului său.

Cîteva balansări pe un picior și pe 
altul, încă o privire asupra ștachetei 
care trebuie „tnfrîntă" și Iolanda a 
pornit... Totul a durat cîteva frac
țiuni de secundă. Iolanda Balaș a 
zburat parcă deasupra ștachetei și 
cînd s-a oprit în groapa cu nisip, ve
chiul 1,84 m de la Balcaniadă rămă
sese doar o amintire. Pe tabela re
cordurilor sale mondiale, Iolanda 
Balaș îl înscrisese pe cel de al 9-lea: 
1,85 ml

Mai apoi, după ce furtuna de a- 
plauze a luat sfîrșit, Ic’.anda s-a pre
gătit pentru o nouă încercare: la 

Aspect din cursa de 5.0U0 m. In primul plan, Barabaș — cared acoperă pe Bîrdău rrs urmat de Hiotis, 
. Qlezos etc.

1,90 m. N-a reușit însă, deși nu i-a 
lipsit decît foarte puțin, dar ne-a 
dat aproape certitudinea că nu va 
mai trece mult timp și va depăși și 
această înălțime.

Rezultate tehnice: 1. Iolanda Balaș 
(R.P.R.) 1,85 m (record mondial);
2. Taisia Cencik (U.R.S.S.) 1,70 m;
3. Jaroslawa Jozwiakowska (R.P.P.) 
1,64 m; 4. Evia Mayer (R.P.R.) 
1,60 m; 5. Aurora Mihăilescu (R.P.R.) 
1,60 m.

Cu un nou record maghiar...
...atleta Jud# Bognar a câștigat pro

ba de aruncarea greutății. După o 
serie ixină în jurul tui 14,50 m., spor
tiva din R. P. U. a reușit, în ultima 
încercare, nu numai s-o depășească 
pe Ana Goman (care până atunci con
ducea), ci și să obțină cea mai bună 
performanță realizată vreodată de o 
atletă a țării sale, 15,23 m. Atleta 
noastră a aruncat constant aproape 
de 15 m, cifră cu care, de altfel, a 
și terminat concursrtl. Locul III a re
venit Irinei Nemcova, care a în.trecut-o 
pe Erica Scherer (tot în a 6-a încer
care).

Rezultate tehnice : 1. Judii Bognar 
(R. P. U.) 15,23 m (nou record al 
R.P.U.) ; 2. Ana Goman (R. P. R.) 
15,00 m ; 3. Irina Nemcova (R. Cell.) 
13,87 m ; 4. Erica Scherer (R. P. R.)

Recorduri, de-a lungul celor 3 zile
SULIȚA: 59,55 m. Elvira Ozolina (U.R.S.S.) — record mondiali 
INALȚIiME : 1,85 m. Iolanda Balaș (R. P. Romînă) — record mondial 
400 m.: 50,1 sec. Etna Fleischer (R. P. Romină) — record R. P. R. 

de junioare
GREUTATE: 15,23 m. ludith Bognar (RjP.U.) — record al R.P. Ungare 
800 m.: 2:10,3 Giil Cicay (Turcia) — record al Turciei
1.500 m.: 3:43,0 Zoltan Vamoș (R. P. Ronună) — record R.P.R. egalat 
10.000 m: 30:23,8 iloanis Glezos (Grecia) — record al Greciei 
X000 m ohst.: 8:46,4 Giorgios PapavasiJiu (Grecia) — record al Greciei 

8:48,6 Tadeus Strzelbiscki (R. R. Romînă) — record R.P.R.

13^75 m; 5. Anca Gurău (R. P. R.) 
12,90 m.

O victorie meritată 
a lui Tomasek

Cea mai lungă iprobă a concursuri
lor a fost și de data aceasta sări
tura cu prăjina. Ea a durat mai bine 
de trei ore. La capătul unei lupte 
interesante și plină de neprevăzut, 
întrecerea s-a încheiat cu victoria netă 
a săritorului cehoslovac Rudolf To
masek, singurul care a reușit să 
treacă peste ștacheta înălțată la 4,40 
m. Favoritul probei, atletul bulgar 

Dimiter Hlebarov, a trebuit să se 
mulțumească cu locul doi- După ce 
a trecut cu dificultate înălțimea de 
4,00 m (din a treia încercare), sări
torul francez Bernard Balastre a reu
șit pînă la urmă 4,30 m.

Un grup de participanți discută prietenește. De la stingă la dreapta'. Nemcova, 
Mikluscak, Seye, Georgopoulos și Ioana Petrescu

Rezultatele tehnice: 1. Rudolf To
masek (R. Cehoslovacă) 4,40 m: 2- 
D. Hlebarov (R.P.B.) 4,30 m; 3. B. 
Balastre (Franța) 4,30 m; 4. Gh. 
Constantin (R.P R.) 4,15 m; 5. M- 
Kuzmanovici (R.P.F.I.) 4,15 m; 6.
M. Trandafilov (R.P.R.) 4,15 m.

La 5.000 m, Barab»s 
a învins cu un piept !

Palpitantă și plină de dinamism 
această cursă de 5.000 m., în care 
patru concurenți și-au disputat ou în
verșunare primele locuri ; Barabaș, 
Simon, Hiotis și Glezos.

De la început, cursa a fost domi- 
. nată de lupta acestor patru ooncu-

----—-------------------- -----
renți. După primii metri, pe primul 
loc s-a instalat ooncirentid maghiar 
Simon, urmat de Barabaș, Hiotis 
Glezos și Bârdăti După 1200 de me
tri, în fruntea plutonului de alergă
tori trece Hiotis, dar pentru scurtă 
vreme, deoarece Simon revine pe pri
mul plan urmat ca o „umbră" de 
Barabaș. Treptat cei patru, cărora li 
se adaugă Bîrdău, se rup de restul 
ooncurenților. Cu 1.000 m. înainte de 
sosire Glezos încearcă un aitac dar 
după 200 de m. este depășit din nou 
de cuplul Sitnon-Barabaș. Ultima 

parte a cursei se desfășoară într-ui 
ritm „infernal". Cei doi sprinteazi 
lung și se distanțează. Hiotis revin» 
puternic din urmă dar nu-i mai poah 
prinde. Umăr la umăr Simon și Ba
rabaș se îndreaptă spre linia de so 

sire. Lupta lor ridică tribunele în pi
cioare. Pe ultimii metri Barabaș m-i 
vinge cu un piept.

Rezultate tehnice: I. Andrei Bara
baș (R.P.R.) 14::22J>, 2. A. Simon
(R.P.U.) 14:22 6 ; 3. Hiotis (Grecia) 
14:30,0; 4. I. Glezos (Grecia) 14:33,6;
5. D. Bîrdău (R.P.R.) 14:36.4.

O victorie decisă în primele 
aruncări

întrecerea aruncătorilor de ciocan a 
fost dominată de tînărinl atlet polo
nez CMgierd Cieply. Lupta pentru pri
mul loc a fost decisă chiar din prD 
mele aruncări. Trei concurenți au reu
șit să arunce peste 60 de m. : Cieply, 
Niebisch și Mafusek. După această 
primă încercare conducea atletul ger
man Niebisch cu 61,59 m. In a doua 
încercare Cieply realizează 62,04 m. 
cifră cu care ocupă primul loc.

Rezultate tehnice: 1. O. Ciepfly
(R.P.P.) 62,04 m.; 2. H. Niiebiscn
(R.D.G.) 61,59 m.; 3. J. Mafusek (R. 
Oeh.) 60,36 m. 4. C. Drăgulescu 
(R.P.R.) 56,37 m.; 5. N. Rășcănesou 
(R. P. R.) 56,27 m.; 6. A Kouve- 
toya.rmis (Grecia) 52,36 m.

★

Proba de ștafetă 4x400 m la i 
au luat parte numai două forma;.i 
romînești s-a încheiat ou victoria 
echipei reprezentative. Dobay, Nițu, 
Sudrigean și Savel au parcurs dis-l 
tanța de 1600 m a cursei în 3:26,5, 
dar rezultatul nu reprezintă o cifră 
valoroasă

Ne vorbesc concurenta...
FRANTISEK MIKLUSCAK
Tlnărnl chimist din Kosice s-a bu

curat nespus de mult după cea de a 
doua victorie repurtată la sprint. Suc-, 
cesul său de ieri de la 200 m, l-a con
siderat cu mult mai prețios decît ceî 
de la 100 m. Motivul: a avut un ad
versar de valoare mondială — Seye: 
„Nil credeam să înving. Seye este un 
sprîluter redutabil, dar după părerea 
mea el a greșit, scăzînd ritmul după 
start. Abia aproape de linia de sosire 
adversarul meu și-a dat seama că nu 
mă mai poate ajunge. Aș vrea să ob
țin cît mai multe asemenea victorii și 
primul obiectiv în această direcție îl 
am la „Memorialul Rosicki".

ANDREI BARABAȘ:
„înainte de cursă m-am înțeles CU 

Simon să ducem trena alternativ. Așa 
a și fost. Eu însă datorită unui ritm 
prea susținut la început, mă simțeam 
obosit la 1500 m. Așa se explică fap
tul că finișul meu a fost mai slab ca 
deobicei și am cîștigat cu greutate.

JUDITH BOGNAR <
„De trei ani doresc să particip ta' 

campionatele internaționale de la 
București. Debutul mi-a oferit o plă
cere deosebită : primul loc la greutate 
și un nou record maghiar. Nu oredeam 
s-o înving pe Ana Coman. Eram si
gură de tocul doi șl iată că în ultima 
încercare am aruncat cil 23 cm mai 
mult decît recordmana Romîniei".

Materiale redactate de: ROMEO 
V1LARA, RADU URZICEANU, 
CĂLIN ANTONESCU și ION 
OCHSENFELD.

Fotografii de: DORIS CIOBANU

Florica Grecescu 
din nou victorioasă

Alergarea de 400 m plat fete, deși 
nu s-a bucurat dE participare interna
țională, a plăcut foarte mult specta
torilor, datorită, dinamismului ei și 
maniere* ,jn care a câștigat Florica 
Grecescu. Aceasta s-a desprins catego
ric la ieșirea din al doilea viraj și 
a terminat distanțat, lăsând impresia 
că mai are încă multe resurse. To-

tlorica Grecescu trece cu un ultim 
linia de sosire in cursa de 400 m 

ttlȘi, ea a realizat cel mai bun timp 
din acest an pe această distantă. 
Pentru Jocul 2 s-a dat o luptă strânsă 
tntre Elena Fleischer și Georgeta Du
mitrescu. Tînăra Elena Fleischer a 
învins de puțin, realizând totodată 
un frumos record de junioare (59,1). 
EILsabeta Teodorov nu și-a dozat bine 
efortul și a terminat în dificultate- 

Rezultate tehnice: 1. Florica Gre- 
ccsou 57,6; 2. Elena Fleischer 59,1 
frecord de junioare al R-P.R.); 3.
Georgeta Durnitrescu 59,1; 4. Elisa- 
bieta Teodorov 61,3; 5. Nitna Bana 
62,0.
'A doua victorie a lui Mikluscak

■ Affletnl francez Seye a plecat pu
ternic și a condus 70—80 de metri; 
dulpa acest efort, el a slăbit ritmul 

i și a fost întrecut de MiMuscaik și 
1 Georgopautos. Pe Ultimii metri, atletul 
; cehcsllovac se detașează în câștigător, 
' dar Seye revine și ocupă loCull se- 
: ctmd, realizând același timp cu învin
gătorul. Aitlleții noștri au fost toțrtim- 
; piti pe Ultimul pian al întrecerii, lit- 
' cm care, de altfel, nu ne surprinde, 
! dată fiind valoarea lor scăzută la a- 
' ceaisdă probă.

Rezuiljiiatele tehnice ale probei de 
> 200 m sânt următoarele: 1. Frantisek 
! Mikluscak (R. Ceti.) 21,7; 2. A. Seye 
I (Franța) 21,7; 3. N. Georgopoulos
['(Grecia) 21,8; 4. I. Komitudfc (Gr.) 
122,3; 5. Ștefan Dolbay (RlP.R.) 22,4; 
[ G. Enache (RjP.R.) 22,6.
I j Savel a învins cu ușurință

La startul probe; de 400 m gar
duri s-au prezentat 5 concurenți ro- 

■ mini și sportivul turc Ozguden. Fa-
1 vorilhtl probei, III ie Savel, a învins 
cu o ușurință manifestă, mai ales că 

I Ozguden — care a snlerit o întin; 
«lere musculară chiar pe primii metri 

I ai parcursului — a aba,«donat după 
1 al doilea gard. In această cursă, Sa- 
I vdl a realizat cel mai bun rezultat 
; ui său din acest rm.
j Rezulllatc tehnice: 1. Iile Savel
'■(R. P. R.) 52,6; 2. Gli. Stânei

(R P R.) 54,5; 3. V. Georgescu
i (R.P.R.) 54,6; 4. C. Tonsdi (R.P.R.) 
164.9; 5. I. Marconi (R.P.R.) 58.2.

Ca și Ia 108 m...
I* 1- ...alergătoare-a maghiară Munkacsi 
! a eîștigat la luptă, pe lUțlimiii irioVi, 
, proba de 200 m plat. Ieri, ea a în
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Constatări după reluarea campionatului categoriei A

Jocuri disputate 
Iar muncă educativă slabă

și nivel tehnic scăzut
am remarcat o serie de elemente ta
lentate (ca stoperul Dan, de pildă), 
susceptibile de progres printr-o pre
gătire metodică și prin curaj în pro
movarea lor.

Comportare nesatisfăcătoare a avut 
și echipa Dinamo în partida de joi 
cu Petrolul în care a jucat slab și, în 
plus, unii jucători ca Eftimie, Pa- 
nait II și chiar V. Anghel, au comis

La ora aceasta se poate spune că 
tualul campionat este ca și jucat, 
îpă rezultatele jocurilor disputate 

și duminică, C.C.A. nu mai poate 
erde titlul, Jiul... ultimul loc, iar 
lela|te echipe nici nu emit pretenții 
șefie și nici nu simt amenințarea 

nei retrogradării. Deci, cel mult 
teres pentru ocuparea unui Ioc mai 
n în clasament. Această situație, , _
recum specială, putea favoriza în o serie de faulturi grosolane, care au 
himb canalizarea eforturilor echipe- 
• spre practicarea — în fine! — a 
>ui fotbal tehnic, de concepție, pe 
re îl doresc de atîta timp spec- 
torii din București, Cluj, Ploești, 
ad etc.
Ce ne-au arătat însă meciurile dis- 
tate după reluarea campionatului? 
Unele un joc confuz, lipsit de orice 
tentare, de spectaculozitate; altele 

caracteristici proprii manierei „Jo- 
lui în forță” cu care jucătorii cău- 
u să suplinească lipsurile tehnice — 
pregătire insuficientă, intrările dure, 
regulamentare devenind o regulă, 
r acțiunile corecte bazate pe fine- 
i execuțiilor tehnice, pe viteză, su- 
ețe sau detentă, o excepție. Intr-un 
vînt, spectacole fotbalistice care nu 

reușit să satisfacă nici cele mai 
odeste exigențe ale spectatorilor, 
in factura lor tehnică extrem de 
ăzută și — mai ales — prin nere- 
ilaritățile la care au recurs unii ju- 
tori, ceea ce a constituit o crasă 
>să de respect față de spectatori și 

partenerii de întrecere.
Cum poate fi calificată dacă nu 
tfe! comportarea total necorespun- 
toare a echipei Rapid în partida cu 
inamo București? In această întîl- 
re, feroviarii au făcut — poate — 
a mai strălucită „demonstrație" de 
m nu trebuie jucat fotbalul: lateral 

înapoi, complicat la maximum, 
ghesuit, fără finalitate și eficacitate, 
i avut nevoie de minute întregi, de 
suită întreagă de combinații și de 
adevărată risipă de efort pentru a 

aliza un mic cîștig de teren și pen
ii a periclita cit de cît poarta lui 
>zmal... Ce au de spus antrenorii 

Ghiurițan și B. Marian de această 
anieră... originală de joc? Unde este 
zultatul muncii lor de atîtea luni de 
le cu această echipă, care la un mo- 
ent dat era considerată o „echipă 

mîine”? Ce fel de muncă educativă 
ic ei, precum și conducerea secției

'otbal și a clubului Rapid cu ju- 
, cînd Neacșu, Dodeanu sau

contribuit Ia nota de mediocritate a 
jocului, decepționînd profund pe spec
tatori. Duminică, Dinamo a jucat mai 
bine — mai ales decît Rapid — dar 
din nou unii jucători, printre care 
Ene I, au găsit cu cale 
aceasta — să răspundă 
monedă la intrările dure 
rilor.

Aceasta dovedește că și 
antrenorul Traian lonescu și 
cerea clubului desfășoară încă o mun
că educativă necorespunzătoare, ca de 
altfel și la C.C.A. (Cacoveanu a avut 
în meciul cu Progresul o ieșire de-a 
dreptul brutală față de un adversar), 
la Petrolul și Steagul roșu. Am stat 
de vorbă cu arbitrul P. Rapaport, 
care a condus partida de duminică de 
Ia Ploești. El ne-a spus că echipele, 
deși capabile să ofere un joc de ca
litate (și într-o măsură au reușit să 
asigure meciului, în general, un nivel 
tehnic satisfăcător), au alunecat însă 
pe panta durităților, a brutalităților 
(Campo, Qhiță — St. roșu, Dumitres
cu — Petrolul), tranșformînd întîlni- 
rea în ultima sa parte, în prilej de 
plată a unor... polițe mai vechi. O 
atitudine condamnabilă a avut și por
tarul de rezervă Ringheanu (Petro
lul), care — aflat în spatele porții 
lui Sfetcu (oare Petrolul nu înțe
lege să respecte dispozițiunile în vi
goare privind accesul și locul per
soanelor admise în incinta terenu
lui?) — a pătruns la un moment dat 
în teren, cînd jocul era oprit, pentru 
a... admonesta pe Campo, care la rîn- 
dul lui încercase să lovească pe un 
adversar!... Iată unde poate duce o 
preocupare insuficientă față de edu
cația jucătorilor, față de buna lor 
comportare pe teren, ca de altfel și 
în afara iui. Aceste atitudini nespor
tive umbresc activitatea marii majo
rități a sportivilor noștri și dau note 
proaste atît antrenorilor Ilie Dană 
și S. Ploeșteanu, principali factori e- 
ducativi, ca și conducerilor celor două 
echipe, care au datoria să analizeze 
cu serios simț de răspundere abate- 

eavu recurg deseori la neregulari- file și să ia măsurile corespunzătoare. 
ț| flagrante, la intrări periculoase? 
ire în rîndurile juniorilor, față de 
re există o preocupare tradițională

Rapid (tot așa cum a devenit o 
idiție din a-i... pierde!) nu găsesc 
trenorii elemente capabile să înlo- 
iască titularii care nu corespund? 
>i ne îndoim. Am văzut echipa de 
nipri a Rapidului în turneul final al 
mpionatului orașului București și

cu 
ale

lâ

T B H L

IN CATEGORIA B, CU TREI ETAPE ÎNAINTE DE SFIRȘIT

de data 
aceeași 

ferovia-

Dinamo, 
condu

încă o dată trebuie să subliniem 
necesitatea întăririi muncii educative, 
deoarece rezultatele ei se răsfrîng și 
pe plan tehnic sportiv, prin atitudinea 
jucătorilor față de procesul de antre
nament, prin comportarea pe terenul 
de joc.

In ceea ce privește calitatea neco
respunzătoare a unor arbitraje, vom 
reveni în numărul nostru viitor.

Cu trei etape înainte de sfîrșit, situația în campionatul categoriei 
B se prezintă astfel :

1. C.S.M.S. lași. Știința Timișoara și Corvinul Hunedoara continuă 
să conducă în cele trei clasamente, ia diferențe de 3, 5 și respectiv 2 
puncte. Timișorenii și-au mărit duminică avansul cu încă un punct, dato
rită victoriei lor și a meciului nul făcut de Dinamo Obor la Craiova. 
Mai pasionantă se prezintă lupta din seria a IlI-a, unde se pare că 
penultimul meci (C.S.M. Baia Mare — Corvinul Hunedoara) va decide 
soarta primului loc.

2. In coada clasamentelor, în nici una din serii nu s-a produs 
vreo clarificare, afară de faptul că C.S.M. Rădăuți și Carpați Sinaia au 
rămas prea în urma plutonului (cu 3 și 4 puncte) pentru a mai fi 
posibil ca în ultimele trei etape să poată ieși din zona retrogradării 
(locurile 13—14). Celelalte echipe luptă cu șanse egale, în această între
cere pasionantă fiind angrenate nu mai puțin de 16 formații.

In legătură cu etapa de 
desfășurarea jocurilor.

duminică, iată cîteva amănunte privind

Seria I

LIDERUL ÎNVINS LA FOCȘANI I 
Partida Unirea Focșani — C.S.M.S. 
Iași (2—0), care a atras peste 5000 
de spectatori (mtilți veniți de la Ga
lați și Tecuci) ș-a terminat cu vic
toria echipei gazde prin punctele 
marcate de Stătescu (min. 44) și 
Gheorghe (min. 70). (H. COHN, co- 
resp.).

lovit de un jucător de la Foresta. Re- 
zultatul primei reprize a fost de 1—0 
pentru Praltova, prin punctul marcat 
de Cristache în min. 40. Meciul acesta 
va face obieotul unei anchete din par
tea federației pentru a stabili faptele 
care au dus la întrerupere și pentru 
a lua măsurile corespunzătoare.

VICTORIA BUZĂU a obținut o vfc- 
forie clară cu 3—1 asupra echipei 
Rulmentul Bîrlad, prr. punctele în
scrise de Topai (min. 46) și Czako, 
(min. 83 și 87). Pentru oaspeți a

Portarul echipei oaspe intervine pentru a 
Metalul Bucurejti —.

lămuri o fază critică. (Fază din meciul 
Dinamo

nu a acordat bucureștenilor un gol 
perfect valabil, pe motiv de ofsaid*. 
Cele patru puncte au fost marcate 
de Andreescu (min 2) și Dan (min« 
37) pentru metalurgiști și Loghirt 
(min. 30) și Asan (min. 51) pentru 
dinamoviști. (N. TGXAGEK-coiresp.)^

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—CARPAȚI 
SINAIA (5—0). Studenții au jucat e.XJ 
celent și au obținut o victorie la scor 
prin goluri imparabile. Oaspeții au 
jucat irumos, în cîmp, dar steril. 
Cele 5 goluri au fost însorise de Le« 
refer (min. 2), Igna (min. 3), Gîr4 
Ieanu (min. 31) și Manolache (mir* 
34 și 76). (AL. GROSS-coresp. regio
nal).

METALUL TIRGOVIȘTE—C.S.M. 
REȘIȚA (2-0). Partida, a fost de d 
factură tehnică bună. Gazdele au cîș4 
fișat pe merit, deoarece după o re4 
priză echilibrată, în cea secundă aii 
dominat categoric. Au înscris Nițescrt 
(min. 15) și Mureșanu (min. 65)j 
(M. AVANU-ooresp.). )

FLACARA MORENI —. POIANA 
CIMPINA (1—0). Joc..l a deziluzicM 
nat profund pe cei 4000 de specta* 
tori prezenți în tribune- Ambele e-, 
chi’pe au practicat un joc confuz, cut 
foarte multe greșeli tehnice. Singura 
fază mai interesantă a fost cea din 
care Pantici a înscris unicul gol. (P* 
ANDREI-coresp.).

ȘTIINȚA CRAIOVA—DINAMO O 
BOR (0—0). Joc de factură tehnică 
modestă în care studenții, în special, 
au ratat foarte mult. (R. SGHUI.TZ- 
coresp. regional).

Seria a IlI-a

TG. MUREȘ. Peste 8.000 de specta'4 
fori au asistat la partida dintre C.S* 
Tg. Mureș și Gorvinul Hunedoara (1-2), 
Meciul a fost de un nivel tehnic, sla’-. 
Hunedorenii au jucat mai bine în pr ■ 
ma repriză, în cea de a doua aspectul 
jocului fiind egal. Golul înscris de ' 
oaspeți în repriza a Ii-a a fost realizat 
cu concursul portarului echipei -C.S. 
Tg. Mureș. Au marcat Radu Tudor în 
min. 35 și Pop în min. 73 (Corvinul) 
și Turzșon (C.S. Tg. Mureș) în min*..

...IAR DINAMO GALAȚI LA IAȘI. 
După o repriză egală, în cursul că
reia echipele au marcat cîte un. gol 
prin Voictt I în min. 29 pentru Di
namo și Ciurugă în min. 36 pentru 
Unirea Iași, aceasta din urmă a con
trolat terenul în a doua parte a jocu
lui și a obținut o victorie concludentă 
(3—1). Au marcat: Creangă (min. 
57) din 11 m și Bărbosu (min. 70). 
Jucătorii gălățeni au întrecut uneori 
limitele sportivității. (P. CODREA și 
R. BOGDAN, coresp.).

O SINGURA REPRIZA LA FĂLTI
CENI... Jocuil Foresta — Prahova Plo- 
ești a durat exact 45 de minute, pen
tru că la pauză, ploeștenii au anunțat 
că nu mai continuă meciul deoarece 
în drum spre cabine portarul a fost

ctori lă 
a ratat

De la un concurs Pronosport la altul...
EXPRES OLIMPIC : în fruntea premiilor — 10 CALATORII LA OLIMPIADA DE LA ROMA ® La 

PRONOEXPRES : confirmarea seriei de mari premii
sportive, începînd chiar din săptămîna 
aceasta. Fondul de premii a fost fixat 
la o sumă impresionantă : 2.000.000 lei I 

Printre premiile „Expresului Olimpic", 
la loc de frunte se situează un număr 
de 10 CALATORII LA JOCURILE O- 
LIMPICE DE LA ROMA. Tragerea „EX’ 
preșului Olimpic” va desemna 10 dintre 
participanții care vor avea asigurate 
transportul și cazarea pentru a viziona 
cele mai mari manifestări sportive : 
Jocurile Olimpice de la Roma.

Pe lîngă cele 10 călătorii la Roma, 
tragerea „Expresului Olimpic*’ va aduce

Concursul Pronosport de duminică 
23-lea din anul acesta 

u dominat de Z
î acestea, ca cel de la 
consfințit victoria de 

îl a rugbiștilor noștri 
incezi, valorează foarte 
onosticurilor. Vorbind 
“ și „2“, care au apărut, trebuie să 
îinttm — în primul rînd — de acel 

obținut de Corvinul Hunedoara în 
;a uneia dintre cele mai d ficile for- 
»ții de învins la ora actuală — C.S. 
. Mureș — și încă pe terenul acesteia, 
?rituoase, rezultatele de egalitate refl
ate de Dinamo Obor la Craiova Și 
rul la Petroșani.

★
n fruntea programului de duminica 
toare, al doilea meci pe care virtua- 
campioană a țării 
susține in cadrul 
: cu selecționata 

jază cinci meciuri 
îă întreaga etapă 
cepția întîlnirii ”____  _______ ___
tă. Șase partide din campionatul ca
loriei B încheie un program care vă 

. zită să depuneți cît mai multe va- 
nte.

a fost din 
-uri. Dar unele din- 

București care 
răsunet mon- 
în fața celor 
mult în scara 

de semnele

noastre — C.C.A. — 
turneului din Ita- 
orașului Pisa. Ur- 
de categoria A, a- 
de campionat, cu 

U.T.A.—C.C.A., amî-

Ofonosport

EXPRESUL OLIMPIC

?u ocazia celei de a XVII-a ediții a 
eurilor Ol’mpice de la Roma și în 
>pul popularizării acestui însemnat 
miment sportiv, Comitetul Olimpic 
mîn și I.S. Loto-Pronosport organl- 
iză un concurs special denumit ..Ex
's Ol mpîc“.
Pletele „Expresului Olimpic* vor fi 
idute în întreaga țară prin agențiile 
to-Pronosport, oficiile P.T.T.R.. fac- 
-i poștali, cluburile și asociațiile

participanților și alte numeroase premii 
de valoare : 68 MOTOCICLETE ȘI
SCUTERE, 60 ARAGAZE CU BUTELIE, 
100 APARATE FOTO, 120 CEASORNICE 
etc. Numărul premiilor trece de 10.000 I

Modul de participare este 
piu. Fiecare bilet poartă o 
număr. La tragere, fiecare 
concurează la premiile in 
atîtea numere cîte bilete și-a procurat. 
Deci, cu cît veți avea mai multe bi
lete, cu atît veți avea șansa de a obți
ne mai multe obiecte.

AUTOTURISMUL „PRONOSPORT* 
PORNEȘTE SPRE CONSTANȚA

Așa cum am anunțat, cîștigătorul au
toturismului „Moskvici" urma să fie

foarte sim- 
serie și un 
participant 
obiecte cu

desemnat prin tragere la sorți Intre de
ținătorii variantelor eu 11 rezultate sta
biliți de trierea care a avut loc pentru 
atribuirea fondului special Pronosport pe 
luna mai. Sorții au decis: cîștigătorul 
autoturismului este participantul C. 
BUTĂRASCU din Constanța. Ceilalți 10 
participanțl ț — care dețin ,. variante eu 
cîte 11 rezultate exacte — primesc, cum 
se știe cite 3.762 lei.

SE CONFIRMA SERIA MARILOR 
PREMII LA PRONOEXPRES

La ultimul concurs Pronoexpres; un 
tlou premiu important a venit să întă
rească convingerea că ne aflăm In pli
nă serie de mari premii ; Intr-adevăr, 
la concursul Pronoexpres nr. 22, MA
RIA candrea din str. Ada Marinescu 

-nr. 4, Moinești — regiunea Bacău ■— 
a obținut un premiu de 73.514 ’

l timp ce alți 7 participanțl au 
[ cite 10.503 lei. Și dumneavoastră 
, teți înscrie numele pe lista 
. premlațl depunind chiar acum _____

nele pentru concursul Pronoexpres de
1 mîine.

★
Tragerea de mîine a numerelor con- 

■ cursului Pronoexpres nr. 23 va avea 
loc la Tg. Mureș.

PRONOSPORT

In urma trierii variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 23 din 5 iunie 
au fost stabilite următoarele rezultate 
provizorii :

23 variante cu 12 rezultate.
466,80 variante cu 11 rezultate. 
3480,10 variante cu 10 rezultate. 
Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 

nosport. •----- —

marca/t 
Czako 
TRU, coresp.).

MECIUL C.F.R. PAȘCANI — ȘTI
INȚA BUCUREȘTI s-a încheiat cu 
succesul meritat al gazdelor (2—0), 
ca-re au înscris cele două goluri prin 
Haimovici (min, 6) și Atanasiu (min, 
68). Feroviarii au dominat tot tim
pul. Bucureștenii s-ati prezentat sub 
așteptări; n-au tras decît de trei ori 
la poartă! Di» min. 42, ei au jucat 
în 10 oameni, din cauza accidentării 
lui Dridea II. (G. ENEA, coresp.).

DEȘI A DOMINAT 70 MINUTE, 
totuși C.S.M. Rădăuți a pierdut jocul 
cu S.N.M. Constanța, care s-a dove
dit mai eficace la poartă. Scorul de 
3—1 a fost fixat din prima 
de Seitan (min. 20, 21 și 
respectiv, Lavric (min. 29). 
MOȚA, coresp.).

IN PRIMA REPRIZA și-a 
victoria (2—0) și Gloria Bistrița, care 
a maircat prin Jiniboreanu (min. 18) 
și Onaca (min. 43). Gazdele au tras 
mai mult la poartă (au. avut trei bare) 
și au ratat cîteva ocazii bune în prima 
repriză, dar după pauză an slăbit rit
mul, nemaiirisistînd in acțiuni. Di
namo Suceava a fucat sub așteptări. 
(O. BERBECARU, coresp.).

Pitești 2—2)
Foto : H. Nandy

(min. 52). Tn min. 28
un 11 m. (M. DUMI-

repriză,
32) și, 

(A. SI-

asigura*

nr.

(O.

Seria a Il-a

lei, In 
dștigat 
vă pu- 
marllor 
buletl-

DRUBETA TR. SEVERIN—C.F.R. 
TIMIȘOARA . (6—2).' Localnicii au 

■ făcut cea mai bună partidă din acest 
campionat. Au înscris pentru învingă 
tori Mazilii (min. 11), Ghinca (min, 
14 din 11 m., min. 31, min. 62) și 
Amza (min. 37 și 52), iar de la în
vinși Stepan (miri. 48) și-Mâncău 
(min. 75). (GH. MANAFU-coresp.).

METALUL OȚELUL ROȘU—0 S. 
CRAIOVA (3—0), Gazdele meritau 
să cîștige la un scor și mai mare, 
dar atacul lor a ratat mult. Au în
scris Birău (min. 47 și 87) și Călin 
(min. 54 din 11 m). (RADU ZBNIO- 
coresp).

METALUL BUCUREȘTI—DINA
MO PITEȘTI (2-2). A fost un joc 
dinamic presărat cu numeroase ac
țiuni spectaculoase la ambele porți. 
Scorul acestei înt'lniri nedreptățește 
oarecum formația gazdă care a do
minat mai mult. De altfel, în min. 
85 arbitrul Cornel Nițescu (Sibiu)

și Turzspn (C.S. Tg. Mureș) 
Gl. (V. KADAR -coresp.).

ORADEA, .Victoria clară a i
(C.S. Oradea — C.F.R. Cluj 
satisfăcut spectatorii prr'Hiji 
Punctele au fost înscrise de 
(min. 10), Dulgheru (min. 72) 
kacs I (min. 82). (MIRCEA 
ALEX. JILAU-coresp.).

ARAD. Aleciul dintre C.F.R, 
Tractorul Or. Stalin încheiat cu scorul 
de 1-0 a plăcut spectatorilor. Localnicii 
au dominat mai mult, dar afacanții atl 

Acțiunile oaspeților aii 
litate. A marcat Ne4. '
18). (ȘT. IAOOB4

. <»-. . 'I ■

gazdelor 
. 3-0) a 
la meci.v

Toriieș
I și Sza- 

PO-P și

Arad și

ratat deseori, i 
fost lipsite de ’’ 
gru 1[ (min, 
coresp.).

MEDIAȘ. Gaz Metan Mediaș a reu
șit să învingă pe AMEFA Arad cu 1-Q 
într-un meci de bună calitate. înaintă
rile au fost însă sterile. Goiul a fosț 
înscris de Mircea Feurdati (min.46), 
(DAN V1NTILA -coresp.).

CLUJ. Rapid Cluj a obținut victoria 
în meciul cu Chimia Făgăraș doar în 
ultimele 10 minute de joc rând a în-t 
scris prin Crăciun (min. 84) și Balogli 
(min. 88). (T. BĂLAȘ-oorcsp.).

SIBIU. Simenii au înregistrat cea de 
a treia înfrîngere pe teren propriu din, • 
cauza jocului slab al înaintării și nesi-i 
guranței apărării. Scorul final ’de 3-0 
în favoarea formației oaspe, RecoltJ 
Cărei, a fost stabilit de Hauler (min* 
14), Szicszai (min. Gl) și Kuki (min* . 
75). (C. PlTARU-coresp.).

BAIA MARE. Unicul gol al partidei 
dintre C.S.M. Baia Mare și Ind, Sîrruei 
Cîmpia Turzii a fost înscris de Drăgart 
în min. 77. Victoria localnicilor putea 
îi și mai cșncludentă dacă înaintarea!' 
n-ar fi ratat atît de mult (a avut și 
două bare). Superioritatea teritorială a 
gazdelor este exprimată just de raporJ 
tul de cornere: 12-1. Oaspeții au lăsat 
o impresie penibilă 
de ne,regularități 
coresp.).

prin jocul lor plin
(V. SASMANU-j

In jurul 
balonului rotund

• Astăzi la ora 17 are loc pe fere-» 
nul 
cală dintre Dinamo Obor și Progre4 
sul.

• Referatul asupra sistemului del 
joc în WM, programat pentru asfăzl- 
se va ține luni 13 iunie în ședința) 
colegiului- orășenesc București al arH 
irenorilor, în sala Dinamo. Referenta 
C. Teașcă-

• Comisia orășenească de fotbal 
București a inițiat toatari_ pentrit- ' 
depistarea elementelor .tinere. Ura 
astfel de trial va avea loc, în vede*- 
rea alcătuirii unei echipe de tine-» 
ret, mîine la ora 16.30pe terenul 
Dinamo din Obor. -'

Dananio din Obor partida ami4



Tot mas multe concursuri 
pe stadioane!

T Wotocicliștii au primit duminică di
mineață pe stadionul Dinamo o bine
meritată răsplată a eforturilor pe care 
le-au depus în ultimii ani : aproape 
20.000 dc spectatori au aplaudat cu en
tuziasm frumoasa și palpitanta lor e- 
voluție. Trebuie să subliniem faptul că 
această întilnire d.ntre motocicliști și 
iniile de spectatori a coincis și cu mo
mentul (favorabil pentru motociclism) 
in care sportivii noștri — pe o linie 
mereu ascendentă — au ajuns la măie
strie. Firește, evenimentul — cu cele 
două aspecte ale sale — a produs de
plină satisfacție atit în riadul alergă
torilor cit și în cel al iubitorilor spor- 
O*ui  cu motor. Sintem convinși că în 
Jiviitor, astfel de întilniri vor deveni o- 
«Mșnuite, iar evenimente vor fi doar 
performanțele tot mai bune pe care le 
yor obține motocicliștii noștri.

La ora actuală — datorită dezvoltării 
|>e care au luat-o cursele de viteză pe 
zgură și cele cu obstacole — motoc clis- 
mu! are de rezolvat cite va importante 
probleme.

, PE STADION SAU PE TRASEE 
jf VARIATE?
' Se discută cu tot mai multă aprinde
re dacă este sau nu necesar să se pună 
un accent deosebit pe organizarea în
trecerilor în incinta stadionului. Fede
rația de specialitate dorește să organi
zeze 6 din cele 7 faze ale campionatu
lui republican de motocros pe stadio
nul Dinamo, în genul curselor cu ob
stacole desfășurate în cele două re
uniuni anterioare. Sînt însă și ezitări. 
Mulți se întreabă dacă aceste curse vor 
mai asigura alergătorilor noștri o pre
gătire corespunzătoare în vederea par
ticipării la o serie de competiții inter
naționale. Verificarea argumentelor 
pro și contra vor duce la elucidarea 
te- in parte — a problemei.

In momentul de față nu posedăm în 
Capitală trasee bune, din toate punc
tele de vedere, pentru organizarea 
curselor de motocros pe teren cu pro
fil variat. Traseul de la Constructorul 
nu este potrivit pentru faptul că este 
prost plasat și aproape imposibil de 
întreținut. Locurile unde s-ar putea ame
naja trasee ceva mai bune (nu însă în- 
trutotul corespunzătoare) nînt foarte 
depărtate- de centrul orașmui și deci 
greu accesibile maselor de spectatori. 
In plus efortul de organizare al unor 
astfel de concursuri depășește valoarea 
rezultatelor ce se pot obține.

Cursele pe stadion oferă largi posi-

€*------------------------------------------------------------------

Campionatul pe echipe al regiunii București
I. Tiriac învins de Gh. Viziru și C. Năstase
1 întrecerile primei etape a campio
natului de tenis al regiunii Bucu
rești au dat din nou ocazia iubitori
lor acestui sport din Capitală să ur
mărească la ,,luoru" majoritatea frun
tașilor de la noi. Ceie două întîlniri, 
C.C.A—Diriamo și Progresul—Știința 
au luat sfîrși’t cu victoriile comode 
ale primelor formații: 13—6 și
42—7. Dintre partidele indivi
duale. reținem pe acelea în care 
cei doi reprezentanți ai C-C.A., Gh. 
iVizi.ru și C- Năstase au învins, fără 
să lase vreun' set, pe campionul 
republican I. Tiriac. Acesta a acțio
nat fără conyingere, dezorientat 
parcă, loviturile sale nemaiavînd si
guranța și tăria cunoscută. In schimb, 
latît Gh. Viziru cit și Năstase s-au 
arătat în vervă, s-au mișcat cu de
zinvoltură- Menționăm, de asemenea, 
Victoria EJeqnorei Roșianu (C.C.A) 
asupra unei adversare inegale în joc: 
ilrina Ponova. Iată cîteva rezultate 
lehr.ice mai importante: Gh. Viziru— 
,Tiriac 6—4, 6—2, 6—0, Năstase— 

Reprezentativa de fugbi a R. P. Române â învins puternica formație â 
Franței (neînvinsă de n:ult timp) cu 11—5

î— Ciudat! De mult nu s-a mai intimplat să fie atltea ouă străine in ograda mea!!!
Desen de S» NOVAC

bilități. Amenajarea traseului (în ceea 
ce privește dispunerea obstacolelor) 
poate fi schimbată la intervale scurte, 
adăugindu-i-se un coeficient crescîn'd 
de dificultate. Participarea la astfel de 
competiții este la iiidemina unui număr 
mai mare de participant!, uzura mași
nilor este mai mică, iar numărul spec
tatorilor - dornei să asiste Ia astfel 
de întreceri — în continuă creștere. 
Este adevărat că pregătirea concuren- 
ților pentru concursurile internaționale 
de motocros s-ar face mai bine pe tra
see cu profil variat. Dar noi — deocam
dată — nu avem perspectiva participă
rii la campionatul european de moto
cros. deoarece nu avem încă valoare 
pentru a face față acestei mari com
petiții care se desfășoară în 12 faze, 
întrecerile Ia care participăm noi sînt 
amicale și au menirea să aducă la pre
gătirea sportivilor noștri (pentru com
petițiile de regularitate și rezistență) un 
plus de valoare. Sînt deci suficiente 
motive pentru ca federația de speciali
tate sâ programeze — așa cum s-a fixat 
inițial — 6 faze pe stadionul Dinamo. 
Doresc și sportivii acest lucru, doresc 
și spectatorii 1

In ceea ce privește pregătirea pentru 
cursele de regularitate și rezistență — 
care ne-au adus satisfacția cuceririi 
unor frumoase succese internaționale — 
poate fi la fel de bine făcută cu pri
lejul campionatului republican de „6 
zile" și cu cel pe care-1 oferă antrena
mentele speciale pe munte.

ATENTIE LA CONSTRUIREA 
OBSTACOLELOR !

Construirea obstacolelor pentru între
cerile de pe stadion trebuie să se facă 
sub directa supraveghere a tehnicieni
lor de specialitate (in rezistența mate
rialelor), precum și a delegaților F.R.M. 
(mai ales cu prilejul campionatului re
publican organizat direct de către fe
derația de motociclism). Trebuie ținut 
seamă de faptul că motocicliștii noștri 
progresează de la un concurs la altul 
(lucru pentru care trebuie să ne bucu
răm) și că datorită acestui fapt depă
șirile au loc nu numai pe liniile drepte 
ci și la trecerea obstacolelor. Ele sînt 
astfel supuse la eforturi deosebite și 
trebuie să dea un randament corespun
zător. Alergătorul trebuie să aibă sigu
ranța că în orice condiții obstacolul va 
corespunde. In concluzie ; atenție la 
construirea obstacolelor !

HRISTACHE NAUM

=un r-W

Bardan 5—7, 6—3, 7—5. 2—6, 6—3, 
Gh. Viziru—Bardan 6—2, 6—3, 
6—I, Năstase—Ți-riac 6—3, 7—5, 
6—0. Verone—S. Dron 3—6, 6—3, 
4—6, S- Verone—C. Ionescu 6—3, 
6—4, El. Roșianu—I. Ponova 8—6, 
6—4, Roșianu, Doboșiu—Ponova, 
Resu 6—2, 8—6, Gh. Viziru, M. Vi
ziru— Țiriac, Bardan 3—6, 6—0. 4—6, 
6—4, 3—6!, Roșianu, M. Viziru—Po
nova, Tiriac 4—6, 2—6.

In cealaltă întîlnire, subliniem din 
nou forma bună a lui Bosch și rein
trarea promițătoare a lui Cristea. Re
zultatele mai interesante: J. Namian— 
M. Ciogolea 6—1, 6—0, Boaghe—
Burciu 4—6, 4—6, Bosch—Georgescu
6— 3,- 7—5, 6—2, Mărmirreanu— 
Basarab 6—4, 4—6, 6—3. Na
mian, Nasta—Ciogolea, Lazaride
7— 5, 9—7. Cristea—Bădin 6—2, 
6—2, 6—1, Bosch—Bădin 7—9, 
6—2, 4—6, 6—3. 6—3, Cristea—Geor
gescu 6—3, 6—3, 6—2, Caralulis, 
Cristea—Georgescu, Bădin 6—2, 6—2, 
3—0 (ab ).

Noi recorduri republicane de juniori 
in campionatele Capitalei pe pistă

Sîmbătă după-amiază au început pe 
velodromul Dinamo campionatele pe 
pistă ale Capitalei. Prima zi a în
trecerilor a scos în evidență forma 
bună a cicliștilor juniori, care au co
rectat recordurile țării la 500 m cu 
start de pe loc și urmărire pe echipe 
(2000 m).

Proba de 500 m cu start de pe 
loc a avut de la început o desfășurare 
interesantă. Primul concurent care a 
intrat în întrecere — S. Mihălțeanu 
(Victoria) — a realizat 40,1 sec. Per
formanța sa a constituit o adevărată 
„uvertură" la lupta care s-a dat în 
continuare pentru corectarea recordu
lui probei deținut din anul 1D53 de 
alergătorul Aurel Șelarii cu timpul de 
39,3 sec. Următorul concurent, Gh. 
Vasilescu (Victoria) a obținut un nou 
record: 39,2 sec. Disputa pentru co
rectarea performarței-record nu s-a 
încheiat. Ultimul... cuvînt l-a avut 
dinaniovistul Dan Popovici care a 
acoperit distanța în 38,3 sec — nou 
record al R.P.R. Bune sînt și rezul
tatele realizate de tinerii D. Paraschiv 
(Victoria) — 39,5 sec și Anton Win- 
terkorn (CI. sp. șc.) 39,6 sec. La 
urmărire pe echipe formația clubului 
sportiv Victoria — cîștigătoarea pro
bei — a obținut timpul de 2:36,8 — 
nou record al R.P.R.

Seniorii au concurat în cadrul pro
belor de viteză și șemifond. Proba 
de viteză s-a încheiat cu victoria 
maestrului sportului Ion Ioniță (Vo
ința). Demnă de relevat este com
portarea dinamovistului Ștefan Lemîn- 
droin, care a obținut calificarea în 
finală într-un concurs cu o participare 
valoroasă (au concurat și membrii 
lotului olimpic). Regulamentul de des
fășurare a fost însă prea încîlcit (serii, 
recalificări, optimi, sferturi, recalifi
cări (!?!), semifinale și finale) și 

I spectatorii n-au putut gusta din plin

CEI MAI MICI TENISMAN1 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

Duminică au luat sfîrșit pe terenu
rile de tenis ale complexului sportiv 
„23 August" întrecerile rezervate co
piilor. Competiția a cunoscut un 
frumos succes de participare și s-a ri
dicat la un bun nivel calitativ, dovedind 
că munca antrenorilor care se ocupă 
cu tinerele cadre de tenismani își dă 
roadele. Au participat copii de la ur
mătoarele centre : 23 August, Știința 
(ambele antr. Șt. Sfetescu), Centrul 
nr, 2 (antr. Eva Stăncescu), Progresul 
(antr. P. Ursan), Dinamo (antr. Se- 
gărceanu), Lacul Herăstrău (antr. Stan 
Florea) și Școala sportivă nr. 2. Iată 
rezultatele finalelor :

BĂIEȚI Cat. 12—14 ani : N. Trep- 
cea (Știința) — C. Vitan (23 August) 
6—5, 6—3 ; cat. 10—12 ani : M. Rusu 
(Știința) — Al. Iancu (23 August) 
6—2, 6—3 ; cat. 8—10 ani : C. Cirju 
(Dinamo) — C. Manolaclie (23 August) 
6—3, 3—6, 6—4. FETE. — Cat. 10—12 
ani : Eleonora Dinulescu (Centrul nr. 
2) — Elena Rosenstock (Centrul nr. 
2) 6—2, 2—6, 6—3; eat. 12—14 ani : 
Florica Butoi (Herăstrău) — Doina 
Ioanid (Centrul nr. 2) 6—5, 2—6,
6—3.

0 performanță de mare răsunet
(Urmare din pag. 1)

muncim cit perseverență, Ca să pre
gătim victoriile de mâine...

Cum au iucat...
Pencîu: după un început mai slab 

(în care a scăpat cîteva baloane și 
nu a „găsit" întotdeauna tușa), șLa 
revenit complet, devenind în final din 
nou... Penciu.

Barbu: autorul unei încercări în 
primele minute, a avut un rol deter
minant în păstrarea unui moral ridi
cat al întregii echipe.

Wusek și Irimescu : au muncit mult, 
acționînd atent în momentele dificile. 
Debutul ultimului a fost promițător.

Sava: fără a străluci, a fost util.
GhirJac și Stănescu: peste aștep

tări și, în nici un caz, sub valoarea 
celebrei perechi de mijlocași din față.

Rusu: foarte curajos, s-a compor
tat excelent.

Demian : plin de dezinvoltură, n-a 
lăsat nici un moment impresia că 
este la primul său meci internațional.. 
Foarte bun în jocul la margine unde 
i-a anihilat pe Larrue Și Mommejat, 

spectacolul acestei frumoase probe. A 
fost urît gestul făcut de alergătorul 
Nicolae Grigore (C.C.A.) care i-a fa
cilitat, în mod nesportiv, victoria co
legului său de club, Constantin Voictt

Semifondul a fost rapid și a plăcut 
spectatorilor. Palpitanta luptă pentru 
întîietate s-a încheiat cu victoria de 
ultim moment a rutierului Șt. Po- 
receanu (Victoria). Deși s-a aflat la 
egalitate de puncte (28) cu N. Gri

Ciulini sportiv Victoria 
•a cucerit upa Congresului99
Duminică dimineața, în cursa or

ganizată de clubul sportiv Construc
torul pe ruta București—Giurgiu— 
București, inițiativa a aparținut ti
nerilor rutieri N. Niculescu, N- Gri
gore, I. Stoica, cărora li s-a adău
gat și Gh. Calcișcă. Aceștia au reușit 
să evadeze din pluton la km. 40 și 
să treacă primii prin Giurgiu. In 
urmărirea lor au plecat V. Dobrescu, 
C. Moiceanu, Gh. Neagoe, S. Duță, 
I- Braharu și M. Maxim. După cîțiva 
kilometri, din grosul plutonului se 
mai desprind Gh- Rădulescu, D. 
Munteanu și C. Baciu care în curînd 
vor face joncțiune cu plutonul al 
doilea iar cu mai puțin de 40 km îna
inte de sosire vor prinde pe fugari. 
Cu toții vor merge împreună pînă 
cînd vor intra pe porțiunea de șosea 
cu piatră cubică care-i va face să se

Wjl:T?h MTI Hi =- - - - - -
ÎNCEP CAMPIONATELE MONDIALE FEMININE

La sfîrșitul acestei săptămîni Olanda 
va găzdui cea de a IlI-a ediție a cam
pionatelor mondiale feminine de hand
bal în 11, competiție a cărei ultimă 
ediție a fost cîștigată — după cum se 
știe — de echipa reprezentativă a ță
rii noastre.

La actuala ediție a campionatelor s-au 
înscris 6 echipe reprezentative care au 
fost împărțite în două serii: seria A: 
R.P. Pomină, Austria, Danemarca; se
ria B : Germania (echipa unită), R.P. 
Polonă și Olanda. In cadrul primei 
serii echipa țării noastre va întilni la 
12 iunie în orașul Haga formația Aus
triei (arbitru S. Slaats-Olanda) și la 
16 iunie în orașul Assen echipa Dane
marcei (arbitru S. Reinniclte-R.F. Ger
mană).

Finala se va disputa la 19 iunie în 
orașul Amsterdam c.u participarea echi
pelor învingătoare în semifinale. In

Ultimul joc din campionatul republican
Ultimul meci din cadrul campiona

tului republican masculin de volei 
disputat la Petroșani între Jiul Pe
troșani și Progresul București, a re
venit voleibaliștilor din Capitală cu 
3-1 (15-11, 15-10, 12-15, 15-8).

Moraru: un adevărat căpitan de e- 
chipă. Inspirat și viguros, a coordo
nat toate atacurile înaintării, fiind 
prezent și în multe acțiuni de joc 
deschis.

Marinache, Mladin: activi, inepui
zabili

Căpușan: l-a suplinit bine pe Ior- 
jlăchescu (indisponibil).

Teofilovici și Cotter: foarte buni. 
Primul a dovedit în plus și o voință 
excepțională, reintrînd în joc. acci
dentat.

Vannier : a impresionat din nou prin 
siguranța sa în prinderea balonului, 
dar loviturile sale de picior nu mai 
sînt atît de eficace ca altădată.

Bouquet și Rancoule: au lost cei 
mai buni din linia de trei sferturi. Ei 
au o foarte bună tehnică, dar nu au 
putut totuși trece de apărarea romî- 
nilor.

Lacroix, Moncla și Domenech: au 
ieșit în evidență prin calitățile tor 
tehnice. Moncla nu a reușit însă să 
coordoneze jocul grămezii franceze, 
iar Domenech a fost prea personal.

gestul jucătorilor francezi anonim^ 

gore (C.C.A.), el a ocupat primiri loc 
datorită faptului că s-a clasat mai 
bine la ultimul sprint.

Astăzi după-amiază. ia ora 16, se 
desfășoară pe velodromul Dinamo a 
doua reuniune a campionatelor Capi
talei. In program: 1.000 m cu start 
de pe loc seniori și urmărire indivi
duală juniori.

— h. n. —

înșiruie în drum spre stadionul 
Constructorul, unde sosește primul 
Gh. Calcișcă (Dinamo) cronometrat! 
cu timpul 3h 01:15 (116 km) urmat! 
de Gh. Rădulescu (C.C-A.) 3h 
02:03, C. Baciu (Victoria) 3h 02:07,
I. Stoica (C-C.A.) 3 h 02:201,
I. Braharu (C.C.A.) 3 h 02:20- Șî 
acum iată cîștigătorii în celelalte 
probe: tineret (80 km): Gh. Stelian 
(Viet.) 2h 15:59; juniori cat. I 
(50 km): H. Chelaidite (Viet.) I h 
26:58; jun. cat. a Il-a (30 km): Gh- 
Radu (Vict.) 51,:25; senioare (10 km): 
Hermina Popescu (Din.) 36:33; ju
nioare (10 km): Constanța Stranschi 
(Din.) 38:37; biciclete oraș (10 km):: 
C. Rădulescu. Pe echipe „Cupa ConJ 
greșului" a revenit clubului Victoria 
urmat în ordine de Dinamo și C.C-A.

— tr. i. —

deschidere va avea loc meciul pentru 
locurile 3-4, dintre formațiile învinse în 
semifinale.

Echipa țării noastre s-a pregătit in-: 
fens în vederea acestei confruntări in-i 
ternaționale, unde are importanta sar
cină de a apăra titlul cucerit cu patru 
ani în urmă. Antrenamentele s.an des
fășurat în ultimul timp cu multă asi
duitate sub supravegherea antrenorului 
federal N. Nedef și a prof. Constantin 
Popescu. Din lotul de jucătoare care se 
pregătesc pentru partidele din Olanda 
fac parte handbaliste cunoscute ca 
maestrele emerite ale sportului : Irina 
Nagy, Iosefina Ștefănescu, Carolina 
Cîrligeanti, Maria Constantinescu, Vic- 
torița Dumitrescu, Ana Stark, L' 
Dobre etc. Lor li s-au alătufat cîk. 
jucătoare mai tinere remarcate în ulti
mii ani : Antoaneta Vasile, Elena Dră- 
gbici. Elenă Cătincanu.

In urma acestui rezultat clasamentul 
final al campionatului republican mas-
culin de volei 1959—1960 este urmă-
torul :

1. Rapid București 22 20 2 63:18 42
2. Progresul București 22 19 3 61:28 41
3. Dinamo București 22 17 5 60:29 39
4. Știința Cluj 22 17 5 59:33 39
5. Tractorul Or. Stalin 22 11 11 42:45 33
6. Știința Timișoara 22 10 12 43:43 32
7. C.C.A. 22 10 12 41:44 si
8. Victoria București 22 10 12 45:50 32
9. Jiul Petroșani 22 6 16 36:54 28

10. ȘtLtnța Galați 22 5 17 26:58 27
11. Constructorul Buc. n 4 18 27:58 26
12. Pol. Or. Stalin 22 3 19 18:61 25

ÎN CURÎND PE ECRANELE CAPITALEI 
UN NOU FILM ROMÎNESC

iVizi.ru


Presa sportivă din întreaga lume comentează pe 
larg marile competiții sportive internaționale 
ale acestui an olimpic. Este firesc. Pe sta

dioane ca și pe terenurile de antrenament, cei mai 
buni sportivi ai lumii se pregătesc cu intensitate 
pentru Jocurile Olimpice de la Roma care vor 
cunoaște cea mai mare și cea mai valoroasă parti
cipare din istoria Olimpiadelor.

Cu justificat interes sînt urmărite și pregătirile 
sportivilor noștri. Atleții, călăreții, canotorii, cicliștii 
etc. muncesc cu perseverență pentru ridicarea măies
triei lor sportive, pentru continua îmbunătățire a 
performanțelor. Aceasta, pentru că la Roma spor
tivii au de apărat și de întărit frumosul prestigiu 
pe care sportul nostru l-a cucerit cu patru ani în 
urmă, la Melbourne.

Desigur, o simplă intiinplare
că în fruntea listei sportivilor care 
s-au impus prin felul cum se pregătesc, 
rare pot fi dați ca exemplu de disci
plină, seriozitate în antrenament și 
comportare.se află IOLANDA BALAȘ. 
N.u-i o . simplă . întîmplare, pentru că 
totdeauna performanța, succesul spor
tiv sîut indisolubil legate de pregătire, 
de perseverență în antrenamente.- Or, 
din

răsunet, au terminat învingători 
numeroase întreceri internaționale, 
cucerit titluri de campioni europeni 
mondiali. Cu aproape o sută de

’ Cu aproape patru ani în urmă, Ia 
Melbourne, în îndepărtata Australie, 
sportivii romîni cucereau un mare 
prestigiu, afirmîndu-se puternic în în
trecerile olimpice. A fost un succes 
care ne-a umplut inimile de bucuriei 
Un succes care obliga însă pe spor
tivii noștri la noi confirmări pe arena 
internațională. De atunci și pînă as
tăzi, ei au obținut multe perîcrmanțe 
de 
în 
au
Și
zile înainte ca torța olimpică să fie 
aprinsă pentru cea de a XVII-a oară, 
sportivii noștri se pregătesc cu entu
ziasm, cu dragoste și hărnicie, ani
mați de dorința fierbinte ca la Roma 
să poată reprezenta cu toată cinstea 
culorile sportive ale patriei.

Despre pregătirile sportivilor, des
pre munca lor entuziastă și perse, 
verentă, despre lupta neobosită cu 
secundele și centimetrii, am mai vorbit 
și, desigur, vom mai vorbi de multe 
ori. Rîndurile de față se adresează, 
de data aceasta, celor care îndrumă 
pașii sportivilor noștri, celor care, 
mereu în mijlocul sportivilor, îi ajută

să-și ridice măiestria, să realizeze 
noi și valoroase performanțe; AN
TRENORII. Cei mai buni antrenori ai 
țării îi pregătesc astăzi pe cei care, 
nu peste multă vreme se vor avînta 
—alături de marii sportivi ai lumii— 
în întrecerile de pe stadionul Olimpic, 
de pe lacul Albano, de la Stadio del 
Nuoto sau de la Terme di Caracalla. 
Și credem că nu greșim spunînd că, 
într-un anumit fel, la marile întreceri 
de pe stadioanele Romei vor participa 
nu numai sportivii ci și antrenorii lor. 
Intr-adevăr, oare nu antrenorul se va 
bucura cel mai mult de succesul spor
tivului pe care l-a antrenat cu grijă, 
cu dragoste, luni de zile? Nu antre
norul va fi cel căruia, poate primul, 
îi vor da lacrimi de 
cum elevul său urcă 
gătorului?

Antrenorii noștri nu 
nicieni. Ei nu pot fi
numai sfaturi și indicații. Antrenorul 
este un om apropiat sportivului nos
tru, un educator, un prieten al tînăru- 
lui care se pregătește să cucerească 
măiestria sportivă. Cit de importantă 
este munca antrenorului care pregă
tește un lot de sportivi care va par
ticipa la o competiție de amploarea 
Jocurilor Olimpice aproape că 
mai trebuie să amintim. De 
muncă depind în foarte mare 
rezultatele ce vor fi obținute.
ce antrenorii „olimpicilor" noștri nu 
precupețesc nici un efort pentru ca 
fiecare sportiv să învețe cit mai 
multe, să lichideze deficiențele pe care 
încă le mai are, să înregistreze evi
dente salturi calitative, să atingă în 
preajma Jocurilor Olimpice, forma 
maximă.

Sutele de mii de oameni ai muncii își 
îndreaptă în aceste zile privirile nu nu
mai spre sportivii care se pregătesc 
să ne reprezinte la Jocurile Olimpice 
de la-^oma, ci și spre antrenorii care, 
folosind bogata lor experiență, toată 
priceperea și capacitatea lor, îi ajută

bucurie văzînd 
podiumul învin-

sînt simpli teh- 
mulțumiți dînd

Răsfoind programul
nici nu 
această 
măsură 
Iată de

apropiatelor întreceri
In această săptămînă, sportivii din 

loturile noastre ol mpice susțin o serie 
de intîlniri internaționale 
sau participă la 
intern.

Iată cîteva din 
ale săptăminii la 
prezenta sportivi

Sîmbătă

de ver ficare 
competiții cu caracter

evenimentele sportive 
startul cărora se vor 

din loturile olimpice : 
și duminică, la Varșovia, 

cîțiva atleți vor lua parte lâ Întrecerile 
Memorialului Kusoc nski.

Cicliștii sînt actualmente în plină com
petiție. Azi și miine după-amiază ii 
vom putea urmări pe Velodromul Di
namo, participînd la întrecerile cam
pionatelor regionale. „Olimpici " sînt 
înscriși la 1000 metri și la urmărire. 
Aceasta, pentru p stmzi ! Cit despre ru
tieri ei au un program deosebit în a- 
ceastă săptămînă In afara probelor pe 
velodrom la care s-au înscris, în cadrul 
echipelor d? club din care fac parte, 
ei vor concura duminică dimirifeața 
Intr-o cursă pe șoseaua Ploeșt’.

Cel mai mare concurs de pînă acum 
al anului îl va reuni duminică dimineața 
(lacul Snagov, primul start la ora 9) pe 
canotorii din lotul olimpic de ca’ac- 
canoe și canotaj academic. Concursul 
de canotaj dotat cu „Cupa Dinamo" are 
n Importanță deosebită, mai ales pentru 
canoiști a căror întrecere are caracter 
de selecție. De notat că alături de 
olimpici vor concura și sportivi din Io
turile republicane, precum și reprezen
tanții celor mai puternice cluburi bucu- 
reștene. Este de notat totodată, prima 
participare din acest an a canotorilor 
noștri la un concurs internațional : o 
echipă de 2 rame va concura la Buda
pesta. pe lacul Balaton.

Luptător i se afiă în fata unor noi 
verificări internaționale- Echipa de lupte 
clasice a clubului Di./imo București, 
care are în rîndurile sale numeroși 
membri ai lotului olimpic se depla
sează în RDG unde va participa la un 
concurs în zilele de 9-11. Tot în R.D.G. 
vor evolua în această săptămînă și opt 
trădători din lot : d namoviștii, care 
participă Ia tradlț onala Dinamoviadă 
de tir

Cit despre pentatloniști, ei vor da un 
adevărat examen in fața publicului 
nostru. După cum s-a mai anunțat, du
miri'că- începe în București un mare 
concurs internațional de pentatlon, la 
care s-a anunțat o participare de mare 
valoare.

Aceasta pentru săptămînă în curs.
Săptămînă viitoare este de asemenea 

o „săptămînă plină". Din programul ei. 
amint m deocamdată întîlnirea feminină 
de scrimă cu Franța de la București, 
deplasarea unui grup de atleți la Praga, 
triunghiularul de gimnastică (Romînia. 
Ungaria. R.D.G.) de la Constanța etc.

I-am lăsat 
pe jucătorii 
■ublihîa că 
concura sub 
de 17. 18 și 
la Budapesta turneul preolimpic de ca
lificare, 
mini 
d**  la 
Polonia.

Alături de sutele de mii 
ai muncii care urmăresc cu 
și cu încredere pregătirile 
nostr'. urăm sportivilor romîni DEPLIN 
SUCCES în toate aceste competiții 
sportive.

să îndeplinească și să depășească nor
mele olimpic?. Și trebuie spus că toți 
antrenorii „olimpicilor" noștri merită 
această cinste. Antrenori ca Ion So- 
ter, Popa, Csipler, Corneanu, Balint 
Adalberth, Toth Pal Iosif și alții 
muncesc intens alături de sportivii pe 
care-i antrenează, studiază neconte
nit, s-au apropiat de sportivi, le-au 
devenit buni prieteni. Ei îi învață pe 
sportivi nu numai cum să arunce 
greutatea sau sulița, nu numai cum 
să înoate sau să pornească un „asalt" 
pe planșa de scrimă. Antrenorii noș
tri se interesează de viața sportivilor, 
îi ajută să învețe, să muncească mai 
bine. Sportivii noștri sînt oameni ti
neri și nu o dată viața le pune pro
bleme în rezolvarea cărora este întot
deauna binevenit sfatul unui prieten. 
Acest prieten este antrenorul, a cărui 
misiune nu încetează o dată cu ple
carea de pe stadion. El știe șă îm
bărbăteze pe sportiv atunci cînd (este 
firesc să se întimple și așa) acesta a 
avut un insucces, dar și să vegheze 
ca sportivul să nu Se înfumureze după 
un 
pot 
stînd 
pre 
vreme cînd pentru a practica o 
plină sau alta trebuia să faci mari 
sacrificii materiale.

Așa înțeleg să-și îndeplinească sar
cinile majoritatea antrenorilor noștri. 
Așa muncește antrenorul de ciclism Ni- 
colae Voicu, antrenorul de caiac-canoe 
Radu Huțan. colectivul de antrenori de 
ia atletism, scrimă etc.

Muncind cu entuziasm, dînd tot 
timpul un bun exemplu personal, an
trenorii noștri pot aduce o contribuție 
deosebit de prețioasă la pregătirea 
sportivilor care ne vor reprezenta la 
Jocurile Olimpice de la Roma, la o 
nouă și puternică afirmare a sportului 
romînesc în întrecerea cu cei mai 
buni sportivi ai lumii.

vedere,toate aceste puncte de

• Cuvinte bune și despre MARIA 
DIȚI. In comportarea ei, în atitudinea 
față de antrenamente sa produs o 
schimbare în bine, față de unele com
portări de la începutul 
pregătire.

• Dintre componenții 
IOSIJ7 SIRBU poate lj 
exemplu de comportare, 
în antrenament. El privește .antrena
mentul cu maximă seriozitate, caută 
să folosească în cea mai mare mă
sură orele petrecute pe poligon. Tră
gătorii noștri mai tineri pot. învăța, 
in această privință, de la maestru 
emerit al sportului Iosif Sîrbu, primul 
sportiv romîn care a cucerit o 
medalie olimpică.

® Unii sportivi din lotul olimpic 
nu privesc cu toată seriozitatea, cu 
tot spiritul de răspundere pregătirea 
lor. Printre aceștia se află Ion Panait 
și TIberlu Roman, ale căror rezultate 
cu ocazia ultimelor competiții de hal
tere n-au fost satisfăcătoare.

• Gheorghe Szabad, din

perioadei de

lotului de tir, 
dat. și el ca 
de disciplină

• Gheorghe Szabad, din lotul de 
lupte clasice, este și el un exemplu 

lucrează

la urmă, în mod spec’al. 
de polo. Aceasta, pentru a 
ei sînt primii care vor 
cercurile olimpice. In zilele 
19 iun e, se va desfășura

în cadrul căruia 
își vor disputa locul 

Roma cu cei din

poloiștil ro- 
în turneul 
Austria și

de oameni 
viu interes 
olimpicilor

succes sau 
fi văzuți 
de vorbă 

sportul

altul. Nu o 
antrenorii 

cu sportivii 
romînesc din

dată 
noștri 

des- 
acea 

disci-

MARIA DI ȚI

„Toii" este — pentru toți sportivii din 
loturile noastre olimpice — un foarte 
bun exemplu. Ea se impune prin punctu
alitate la antrenamente, prin respecta
rea exactă a programelor, prin dra
gostea pe care o arată pentru sportul 
pe care îl practică, pentru proba 
căreia i s-a consacrat și care a con
sacrat-o! Și încă ceva despre Iolanda; 
<ire calitatea care stă atît de bine 
marilor campioni: este modestă, de o 
modestie din care ar avea de învățat 
mulțî din sportivii loturilor noastre 
reprezentative...

negativ: fuge de efort, nu I 
decît... ;,împins de la spate".

• Jucătorii din lotul de polo pe apă 
se comportă ca un colectiv omogen, 
maturizat. Ultimele rezultate ale lor 
sînt bune. Colectivul așteaptă însă 
mai mult de la Aurel Zahan, care nu 
se situează întotdeauna la înălțimea 
calită(ii Iui de căpitan de echipă. Pe 
viitor, jucătorii noștri de polo trebuie 
să manifeste un interes și o seriozitate 
și mai mare față de pregătirea lor, 
mai ales că foarte curînd ei vor par< 
ticipa la turneul de calificare pentru 
Roma. Acest turneu care se dispută 
la Budapesta și în care ne vom întîlnj 
cu polo-iștii polonezi și austrieci — 
nu este de Ioc ușor. Fiecare meci tre
buie privit cu seriozitatea cuvenită, 
fiind decisiv.

DE PESTE HOTARE
• De curînd a fost inaugurat la 

Roma velodromul olimpic, care se în
tinde pe o suprafață de 55.000 m p. Tri
bunele pot primi aproape 20.000 de 
spectatori. P.sta, care a făcut obiectul 
unor studii speciale, este făcută dintr-un 
lemn cu o rezistență deosebită adus 
din Camerun. In viraje înclinarea 
maximă este de 37°, iar in linie dreaptă 
înclinarea constantă este de 10°.
• Cu ocazia Jocurilor Olimpice, mu

nicipalitatea din Roma și Oficiul de 
Turism italian organizează o serie de 
manifestații care vor evoca vechile lupte 
cavalerești medievale. (Competiții ale 
arbalelierilor, vechiul joc cu balonul 
d n Florența, socotit un precursor al 
fotbalului etc).

O Pînă la 
sosească la _______
a J.O. de la Roma listele sport.vilor și a 
probelor la ------ ----- ' “ " '
fiecare țară.
• In timpul Jocur.lor se vor desfășura 

la Roma 18 congrese ale federațiilor 
internaționale cu circa 2300 participanți.
• Călăreții australieni și caii lor, care 

vor lua parte la J.O., au sosit în Europa 
și se antrenează in Anglia la Aldershot.

Căp’.tanul echipei este Laurie Morgan.
• India va fi prezentă la Roma 

o delegație de circa 60 de persoane. 
Sportivii indieni vor concura la fotbal,- 
atletism, lupte și - bineînțeles - hochei 
pe iarbă, disciplină la care dețin titlul 
de campioni olimpici.

30 iunie a.c. vor trebui să 
Comitetul de Organizare

care dorește să participe

ct.

Am intrat în luna iunie...
Jocurile Olimpice de la Roma se 

apropie cu pași repezi și — firește — 
pregătirile sportivilor noștri se inten
sifică. începe seria marilor întreceri 
interne și internaționale, încep con
cursurile preolimpice de verificare. 
.Olimpicii" noștri au un program de 
antrenament și competițional bine stu- 
diat, în măsură să le asigure cea mai 
bună pregătire, randamentul maxim, 
tocmai în perioada Jocurilor Olimpice. 
Lunile iunie și iulie (și mai puțin în
ceputul lui august) sînt „luni pline" 
în calendarele sportivilor din lotul o- 
limpic.' De-acum și pînă la plecarea 
ia J.O. aproape că nu-i săptămînă în 
care două-trei loturi olimpice să nu 
lie angrenate în competiții internațio
nale organizate de noi, fie în diverse 
concursuri peste hotare, lie în campio
natele noastre republicane.

înaintea acestei perioade de intensă 
activitate competițională, să dăm o 
raită pe la cîteva loturi:

PRIMA VERIFICARE 
A CANOTORILOR

Printre „olimpicii” noștri...
mult. (El trebuie să lucreze mai se
rios pe apă, să se preocupe mai mult 
de dozarea efortului). Contra-timp, du
blurile Iacovici-Sidorov și A. Diimitru- 
Kalinov 
directă.

au fost egale; în întrecerea 
primii au cîștigat cu 4 secun- 
fete, Maria Szekeli și Elena

Sportivii din lotul nostru de caiac- 
canoe se antrenează asiduu, dornici de 
a-și păstra prestigiul cucerit cu patru 
ani în urma. Antrenorul lor, Radu Hu- 
țan, ne-a furnizat cîteva date în le
gătură cu primul concurs cu caracter 
de verificare, în cadrul căruia canoiștii 
s-au întrecut între ei. Dintre „sim
pliști**,  la ora actuală se prezintă cel 
mai bine Simion Ismailciuc, dar Leon 
Rotman „vine din urmă’*.  Trăgînd 
piste separat, pe 1000 m., „Senea**  a 
realizat 4.50 iar Leon 4.54. La pista 
trasă împreună, diferența a fost de nu
mai 2z sec. Pe locurile următoare s-au 
clasat lehim Lipalit și fratele său 
Igor, de la care însă șc așteaptă mai

Sportivii din lotul olimpic de ciclism-pistă 
antrenament pe velodromul Dinamo.

Lipalit au reușit cele mai bune re
zultate : 2.20,5 și — respectiv — 2.22,0.

na le
. . ,. vor întrece

Se poate discuta, deci, despre alcătuirea (acesta e

linin' eventual dublu fete, din aceste 
două concurente. Dintre caiaciști, Mir
cea Anastasescu merge cel mai bine 
(2.00,5 pe 500 m.). împreună cu el se 
mai pregătesc caiaciștii Teodorov, Iva
nov, Sideri, ~ 
tru ștafetă.

Bardaș, în dublu sau pen-

CICLIȘTII, MEREU 
IN ACTIVITATE

Pe aleile mărginite de 
•bogate tufe de trandafiri 
ale parcului Dinamo, un 
mic pluton ciclist multi
color rulează spre ieșire. 
KTu-î greii să-i recunoști 
pe Moiceanu, Ion Vasile, 
Co6ina, Zanoni, Șelaru, 
Galeișea. Antrenorul Voi- 
cu ne ar ala planul an
trena me nd ului de aa-i: un 
rulaj de 60 km., pe șo
seaua Găești, pe grupe. 
După-amiază, rutierii vor 
face antrenament pe ve
lodrom, lucru pe care 
antrenorul îl socotește 
foarte util, pentru dobân
direa vitezei. începând de 
azi, olimpicii intră din 
nou în „seria" concursu
rilor. Ei vor lua parte, 
în echipele cluburilor din 
care fac parte, la întrece
rile campionatelor regio- 
pistă. Bineînțeles, nu se 

în probele de viteza pură 
domeniul lui Ion loriiță și

Petre Tache...) ci la urmărire indivi- 
duală și pe echipe precum și la 
mifond, în finală.

Primul obiectiv internațional al 
cliștilor: competiția de la sfîrșitul 
cestei luni, de la Sofia, care are 
program probe olimpice: '
tra-tinip pe echipe și o 
km. cu start în bloc.

s>>

ci-,
a-

___ în 
lOCf km. con
cursă pe 180

SCRIMĂPE PLANȘELE DE
Antrenament. Scrimerii lucrează in

tens, îndrumați cu toată grija de an
trenorii Chelaru și Csipler. Se afla în 
pregătire o echipă de floretă fete, una 
de floretă băieți, o a treia de sabie 
și doi spadasini. Un lot destul de nu
meros, din care fac parte Olga Or
ban, Tănase Mureșanu,. Gurath, Poe-: 
naru, 'Mustață etc.

Antrenorii lucrează' individual 
fiecare scrimer, apoi' urmăresc 
rile, 
rile...

Și 
care _ 
tea transpirată, același gest îl face 
poate și Moiceanu, undeva pe șoseaua 
spre Găești după o cursă de unul sin
gur la capătul căreia a prins plutonul; 
Dan Icnescu după cei 4 kilometri ai 
crosului din cadrul pentatlonului mo
dern, Iosif Mihalik dupij un îndelungat 
antrenament la sac sau Vanioș după 
mai multe ture de stadion...

Pentru că măiestria sportivă, marile 
performanțe, se cîștigă • numai prin an
trenamente perseverente, prin muncă 
temeinică.

Și olimpicii noștri știu acest lucru..;;

dau

în 
și-a

sfaturi, corectează

cil 
asaltul 
mișcăm

Ro'ionytimp ce sabreful 
scos masca, . ÎȘÎ Șterge firun-
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Olga Orban a ciștigat 
turneul internațional 

de floretă de la Varșo ia
VARȘOVIA 6 fprin telefon). Ia 

lele de 4 și 5 iunie a avut loc în ca
pitala R.P. Polone un interesam con*  
cura internațional — individual — de 
Berinui, la oare au participat trăgători 
din R.P. Romînă. Franța, Anglia și 
K. P. Polonă.

o comportare bună. In cîteva minute 
egalează și preia . conducerea pe care 
nu o va mai ceda pînă la fluierul fi
nal al arbitrilor Takev (R. P. Bulga
ria) și Van Laar (Olanda).

Scorul de 48—38 (19—23) în fa
voarea R. P. Romîne a fost realizat 
de : Predescu 8, Ivanovici 10, Magdin
1, Simon 2, Racoviță 9, Krauss 6, Ni- 
culescu 6, Haralambie 6, pentru învin
gătoare și de: Van den Weken 5, Van 
Geerț.4, Van den. Heyden 12, Blancke
2, Van Vlasselaere 5, Haeven 2, De 
Wandeleer 1, Stals 2, Sev 5, pentru 
învinse.

Celelalte rezultate: R. Ceho
slovacă—Olanda 76 —44 (3,7;—29), 
R. P. Bulgaria—Italia 55—35 ( 32— 
12). La ora la care telefonez se 
dispută a doua repriză a meciului 
U.R.S.S.—R. P. Ungară. La pauză 
scorul era 35—16 pentru U.R.S.S. Ul
timele jocuri din cadrul seriilor eli
minatorii au loc miine. Ele sînt: R. P. 
Bulgaria—R. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă—Italia, Belgia—R. P. F. Iugo
slavia și R. P. Romînă—U.R.S.S.

TOMA IIRISTOV — corespondent

Redacția și administrația: București sfr. Vasjfe Conta nr. 16, tdefwi 11.10.05. Interurban 72. nr. t—2 STAS 3432. întreprinderea Poligraifică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25.
* 3 Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzor» voluntari din întreprindere.

Sîmbăfă o-a desfășurat proba de flo
retă femei, în cadrul căreia reprezentan
ta țării noaetre Olg*  Orban a obținut 
tm frumos succes. Ea s-a clasat pe pri
mul loc într-o finală de 9 concurente, 
totalisîixl 7 victorii. Cea de a doua 
concurentă a R.P. Romîne, Eugenia 
Maleumu, a evoluat, de asemenea, bine, 
calificîndu-se în finală unde a ocupat 
locul VI. Iată ordinea clasamentului : 
1. Olga Orban (R.P.R.) ; 2. Julito
(R.P.P.) ; 3. Kaczmarexik (R.P.P.) ; 

■4; Sheel (Anglia) ; 5. Pâwlfcâ (R.P.P.); 
6 Eugenia Mâteiariu ; 7. Wdzczukowa 
(R.P.P).

Fldreta bărbați s-a desfășurat dumi
nică, fără întrerupere de la ora 8 
pînă la 23,30, supunînd pe concurenți 
la i»n efort prelungit. După iienu«na
rate asalturi de baraj pentru califică
rile d intr-un tur în altul, în finală s-au 
întîlnit 4 polonezi, 2 francezi, 1 englez 
și floretislul nostru Tăndse Miireșan. 
Foarte echilibrată și dîrz disputată, 
floreta bărbați a stabilit următorul cla
sament : 1. Courtier (Franța); 2. Tă- 
naoe Mhreșanu (R.P.R.) ; 3. Hoșkins 
(Anglia); 4. Konze (R.P.P.) ; 5. Voi
ds (R.P.P.); 6. Pawlowscki (R.P.P.); 
7. Rujicki (R.P.P.) ; 8. Mngnân (Fran
ța). Ceilalți concurenți romîni Sorin 
Poenoru și losif Zilahi au ieșit din 
contours.

Turneul de sabie a revenit lui Sobol, 
iar eel de spadă lui Gonaior, ambii re
prezentanți ai țării gazde.

Turneul preolimpic de box 
de la Budapesta

BUDAPESTA 6 (Agerpres,). — A 
luat sfîrșit turneul internațional p:e- 
olim, ic de box de la Budapesta la 
care au participat pugiliști din 10 
țări: U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R.P. 
Romînă, R.P- Bulgaria, R.P. Polonă, 
Finlanda, Suedia, Iugoslavia, Austria 
și R.P. Ungară. In ordinea categorii
lor au terminat învingători următorii 
boxeri ; Tbrok (R-P. Ungară); Nagy 
(R.P. Ungară); Baranyai (R.P. Un
gară); Kellner (R.P. Ungară); Pali 
(R.P Ungară); Sebok (R.P. Ungară); 
Erdely (R.P. Ungară); Feofanov 
(U.R-S.S.); Norling (Suedia) și Szabo 
(R.P. Ungară).

V. Czekeli (R.P.R) s-a clasat pe 
locul doi la categoria semiușoară, iar 
V. Neagu (R.P.R.) a ocupat locul trei 
ia categoria semimijlocie.

Campionatele europene feminine de baschet 

Reprezentativele U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
R. Cehoslrace, R. P. F. Iugoslavia, R. P. Polone 
$i R. P. Romine s-au calificat pentru turneul final

SOFIA, 6 (prin telefon). După pa
tru zile de întreceri și cu o zi înain
tea încheierii seriilor de calificare, se 
cunosc cele ș.:se formații care vor 
participa de joi la turneul final al cam
pionatelor europene feminine de bas
chet. Aceste echipe sînt: R. P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
din seria I și U.R.S.S., R.P.F. Iugo
slavia șl R. P. Romînă, din seria a 
Il-a. După comportarea de pînă acum, 
este sigur că lupta pentru primul loc 
se va da între reprezentativele Uni
unii Sovietice — campioană mondială 
—, R. P. Bulgaria — campioană a 
Europei — și R. Cehoslovace,' echipe 
care au prezentat și la această între
cere loturi omogene și cu o pregătire 
foarte bună.

Reprezentativa romînă a trecut prin 
multe emoții în meciul decisiv pentru 
calificare, susținut în compania echi
pei Belgiei, După un început bun (a 
condus cu 6—0 și 11—2), survine o 
cădere inexplicabilă în cursul căreia 
jucătoarele comit sumedenie de gre
șeli elementare. De acest lucru pro
fită belgiencele care egalează și apoi 
iau conducerea, cu 23—151 In repriza 
secundă echipa R. P. Romîne are însă

Meciul de rugbi Romînia-Franța 
văzut de un ziarist francez

„Minunata după-amiază a rugbișt ilor romîni44
îmi dau perfect de bine seama că 

rugbiștii romîni au trăit duminică 
după-amiază minute cu adevărat mi
nunate. De ce oare? Pentru că eu. 
omul care scrie aceste,rînduri — din 
păcate azi puțin încărunțit — îmi 
aduc aminte de o altă duminică la 
feî de sărbătorească a lui aprilie 
1927, în care, pe stadionul Colombes 
din Paris, XV-le Franței cucerea pri
ma sa victorie în dauna englezilor, 
profesorii noștri în acest joc.

Ce poate fi mai exaltant, mai îm
bătător decît o victorie? Și acest 
succes rugbiștii romîni îl așteptau cu 
o dorință atîf de arzătoare, îucît rug- 
biul francez s-a dezagregat pur și 
simplu în contactul tineresc, uneori 
puțin arțăgos, al .fraților săi în ale 
sportului cu balonul oval!" Adevărat, 
profesorii, Învingătorii lui „Sprin- 

bocks*  (N.R. echipa Africii de Sud), 
ai englezilor, galezilor, scoțienilor și 
irlandezilor, găseau în fața lor o 
grămadă care era dornică să șteargă 
din amintire eșecul de la Bordeaux. 
Desigur, francezii — trebuie s-o re
cunoaștem — erau puțin „în afară de 
sezon” (cum ar spune britanicii, de 
pildă). Cu toate acestea, e cazul s-o 
spunem, înaintașii francezi au fost... 
măturați. Cunoșteam valoarea lui Mo
rarii, concepția sa estetică despre

„0 dată istorică pentru rugbiul romînesc”
— Comentariile presei franceze după memorabilul meci de la București —

PARIS 6 (Agerpres). Corespondență 
specială :

Ziarele franceze comentează pe larg 
intîlnirea internațională de rugbi din
tre echipele selecționate ale R. P. Ro- 
mîne și Franței de la București înche
iată, după cum se știe, cu scorul de 
11—5 (5—0) în favoarea rugbiștilor
romîni. In titlul său pe întreaga pag. I 
ziarul de sport parizian „L'Equipe” 
scrie : „INFRINGEREA DE LA BUCU
REȘTI NU A PUTUT FI EVITATĂ".

„O DATĂ ISTORICA PENTRU 
RUGBIUL ROMÎNESC” se acrie în 
comentariu. „Ce s-a petrecut la Bucu
rești ? Cam același lucru, ca în mai 
1957 cu diferența că Vannier nu a putut 
reedita figura din trecut, adică apără
torii romîni i-au neutralizat pe fran
cezi și chiar i-au întrecut în unele mo
mente datorită unei diferențe de teh
nică, de condiție fizică și de voință 
de a cîștiga”. In continuarea comenta
riului sc subliniază : „De cîțiva ani 
romînii au progresat mult în unele do
menii, mai ales în ceea ce este cu ade
vărat esențial : sprijinirea jucătorului 
care poartă balonul. In sfîrșit ei au 
făcut o adevărată descoperire prin tînă- 
rul Radu Demian, în vîrstă de 22 ani 
(1,95—90 kg), care a debutat în echipă 
cu acest prilej”.

rugbi, rezistența unui Cotter, voința 
unui Martaache, dar ignorant clasa 
mărturisită de Demian, un viitor ju
cător de mare talent. ...

Rugbiul este înainte de toate un 
sport de echipă și grămada romînă, 
jucînd cu o dîrzenie rară timp de 80 
de minute, a fost marea învingătoare 
a acestei întîlniri. Și, împreună cu ea, 
„lovitura magică” a lui Penciu. Mo
dul maiestuos în care Alexandru a 
transformat loviturile de picior de 
pedeapsă a parafat în mod strălucit 
succesul romînesc. Acum, cînd această 
„minunată zi” a trecut, putem spune 
că ea va rămrne vie în amintirea ce
lor care au trăit-o. Dar, după .dimi
nețile însorite” trebuie să te ferești 
întotdeauna de deșteptările, uneori 
penibile, ale amorului propriu... Fiind
că Franța, de pildă, a așteptat 42 de 
ani după prima sa victorie asupra 
Scoției (ianuarie 1913), succesul de
plin în Turneul celor cinci națiuni. 
Dur indiferent de aceasta, victoria 
rugbiștilor romîni va deschide calea 
balonului oval spre prosperitate, în a- 
ceastă țară, care trebuie să fie sora 
preferată a rugbiului francez î<i Eu
ropa!

LOYS VAN LEE
crainic la Radiodifuziunea franceză

Trimisul special al ziarului „Parisien 
Libere” scrie în subtitlu : „ÎNAINTA
ȘII ROMÎNI IN MARE PROGRES AU 
OBȚINUT UN SUCCES MERITAT”.

„Nu am întîrziat să ne dăm seama că 
jucătorii noștri erau cu respirația tă
iată, lipsiți de ritm, în fața unui ad
versar care avea din belșug și care a- 
fișa o superbă condiție fizică”, se sub
liniază în continuare. „In deficit de 
formă, înaintașii noștri au fost cu totul 
incapabili să se organizeze. Ei au fost 
dominați la tușă într-o proporție de 
necrezut, mai ales de către R. Demian 
pe care toți coechipierii săi l-au sus
ținut cu o ardoare neobosită, Rugbiul 
romînesc a făcut progrese incontestabi
le. Va trebui de acum încolo luat foar
te în serios”.

Dinamoviada de tir 
de ia Leipzig

LEIPZIG 6 (prin telefon)- — Pe 
poligonul clubului Dynamo din Leip
zig au început întrecerile Dinamovia- 
dei de tir la care participă trăgători 
fruntași din țările de democrație popu
lară. Reprezentanții noștri au obținut 
rezultate frumoase în prima probă 
a concursului : armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri. In clasamentul pe 
echipe al celor trei poziții, pe primul 
loc s-au clasat trăgătorii sovietici cu 
4492 p., urmați de cei romîni cu 4172 
p. și cei maghiari cu 4454 p- In cla
samentul general individual, primul 
loc este deținut de trăgătorul sovietic 
B. Pereberin cu 1141 p., urmat de 
Dostaly Janos cu 1139 p. Concurenții 
romîni au ocupat următoarele locuri :
6. N. Rotaru 1124 p., 10. M. Rusescu 
1123 p-, 11. C. Antonescu 1122 p.. 
12- Valeriu Panțuru 1104 p., 27. 1. 
Văcarii 1092 p.

Același clasament meritoriu l-au 
obținut trăgătorii noștri și la pistol 
viteză, probă în care echipa noastră 
s-a clasat pe locul secund cu 2299 p., 
în urma trăgătorilor sovietici care au 
totalizat 2334 p. In clasamentul in
dividual, primul s-a clasat A. Zabelin 
(U.R.S.S.) cu 584 p. Cele mai bune 
rezultate ale reprezentanților noștri 
au fost: 5. Mihai Dumitru 581 p., 
6—7 P. Mocuța șt I- Tripșa 578 p.

FOTBAL
AU FOST STABILITE DATELE 

INTILNIRILOR DIN CADRUL SEMI
FINALELOR CUPEI EUROPEI 

INTERȚARI

Comisi-a de organizare a Cupei Eu
ropei interțări la fotbal a stabilit lo- 
cuil și data meciurilor din cadrul semi
finalelor. Intîlnirea dintre echipele 
Uniunii Sovietice și R. Cehoslovace va 
avea loc la 6 iulie la Marsilia, iar 
meciul Franța—Iugoslavia se va des
fășura în aceeași zi la Paris. Tot în

Competiții internaționale 
ale sportivilor romîni în luna iulie
ATLETISM
2.3—27: R.P.R. — R.P.R. juniori în R.P.R.
26—27Participare la un concurs internațional în Norvegia
2— .3 f Participare la concursul internațional (m-f-f) în U.R.S.S, 

17: Meciul de junioare R.P.f*.I.  —< R.P.R. în R.P.F.I.
CICLISM
24— 31 : Turul Iugoslaviei

.3: Concurs internațional de velodrom la București
23—24 : Concurs internațional de șosea în- R.P.R.
CĂLĂRIE

31—7.V1II : Concurs cu participarea călăreților din R. P. Bulgaria 
. în R.P..R .

HALTERE
2r- 3: Intîlnirea R.P.R.—R.P. Unga-ră în R>.U.

17 (sau 27) : .Intîlnirea R.P.R.—R.D.G. în RAR.
LUPTE
25— 26:..R.P;R.—R.P.B. (juniori clasice) în R.P.R.
25—26: R.P.R.—R.P.B. (juniori libere) în R.P.B.

1— 3: Participare la concurs-internațional în R.P.P.
10—12: Intîlnirea R.P.R.—Suedia în R.P.R.

MOTOCICLISM
6—17 : Concurs de motocros in U.R.S.S.

NATAȚIE-POLO
12—17: Participare la un turneu de polo în R.P.U.
22—24 : Participare Ia un concurs de înot în R. P. Polonă
20—25 : Participare la im concurs de înot în U.R.S.S.
28— 4.VIII : Intîlnire R.P.R.— R.S.S. Ucraineană în R.P.R.
BASCHET

9—10: R.P.R.—R. Cehoslovacă în R. Cehoslovacă (meci masculin) 
PENTATLON MODERN

8—1.3: Participare la un concurs internațional în R.P.U.
ȘAH

1— 20: Turneu zonal pentru campionatul mondial individual feminin
în R.P.R.

CANOTAJ ACADEMIC
10—11: Participare (m) Ia regata Lucerna în Elveția
23—24 : Participare (f) la regata Griinau în R.D.G.
CAIAC-CANOE

2— 3 : Participare (ni-ț-f) la regata Griinau în R.D.G.
24; Regata Snagov cil participarea sportivilor din R.P.P., U.R.S.S., 

R.P.U. și R.P.R.
TENIS
18—24 : Participare la concursul internațional de la Sopot
5—12: Concurs -internațional de tineret la București.

TIR
25—31 : Participare Ia un concurs internațional în R.P.U.
VOLEI
14—20: Turneu internațional (m-ț-f) la Constanța (participă probabil 

R. Cehoslovacă, R.P.P., R.P.U. și R.P.R.) •
1— 3: Participarea echipei feminin: la concursul internațional de la 

Budapesta.
RUGBI

10: înfîlriirpn de tineret PPP —PPP tn P P Pnlnntt

CĂLĂREȚII ROMÎNI S-AU COMPORTAT REMARCABi 
IN CONCURSUL DE LA WIESBADEN

WIESBADEN 6 (Agerpres). — 
După concursurile de la Viena, călă
reții romîni au plecat în R.F. Ger
mană tinde au participat la 4 și 5 
iunie |a o mare competiție internațio
nală desfășurată în orașul Wiesba
den. Din nou, reprezentanții noștri 
s-au comportat remarcabil, numărin- 
du-se printre principalii protagoniști 
ai concursului. In proba de 1,30 m 
(barem C) V. Pinciu (R.P.R.) a 
ocupat locul trei după irlandezul 
Hayes și Bloom (Anglia)- In proba 
de vînătoare grea (cu baraj 1,60 tn

RAPID VA ÎNTÎLNI T.S.K. MOSCOVA
IN „C.C.E“ LA VOLEI

Varșovia 6 (Agerpres). —
într-un meci retur contînd pentru se

mifinalele „Cupei campionilor euro
peni*  la volei echipa clubului A.Z.S. 
Varșovia a dispus cu scorul de 3—1 de 
echipa T.S.K. Moscova. In primul meci 
echipa sov etică cîștigase cu 3—0. Avînd 
un setavera] mai bun echipa T.S.K. 
Mpșcova s-a calificat în finala compe
tiției unde va întîlni formația Rapid 
București. 

PE GLOB
capitala Franței se va disputa la 9 
iulie întîfnirea pentru locurile 3-4, iar 
la 10 iulie finala, pe stadionul „Parc 
des Princes".

(Agerpres)
• Reprezentativele olimpice ale Ital'ei 

șt Franței s-au întîlnit într-un meci 
amicat în orașul La Groșsatto. Par
tida s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 1—1.
• La Budapesta, reprezentativa R.P. 

Ungare a întîlnit duminică selecționata 
Scoției. Intîlnirea a luat sfîrșit cu un 
rezultat egal: 3-3 (l-l).

contra-cronometrului) Gh. Lang 
(R-P.R.) a terminat pe locul trei cu 
penalizări — 53,1. Pe primul loc s 
clasat Bloom (Anglia) cu 0 penal 
zări — 41,0. In probele de „Fort; 
și „doi cai“ Gh. Langa s-a clas; 
pe locul 8. Călăreții romîni urmea; 
să participe între II și 19 iunie 
un mare concurs internațional ca 
va avea loc în Elveția, la Lucern

ULTIMELE ȘTIRI
® In cadrul unui concurs desf. 

șurat la Budapesta, înotătorii m 
ghiari au stabilit patru noi recorduri a 
țării: 100 m liter Dobay 56,1 (re 
european egalat); 100 m spate Csika; 
1:03,9; 100 m bras Kunsaghy 1:14 
100 m liber femei Madasz 1:03,8. U 
tfrna este o .înotătoare în vîrstă c 
16 ani.

• La Tokio recordmanul mo.idi 
Yamanaka a înotat 400 m liber i 
4:23,9, iar 1500 m în 17:50,8.

• Cea de a X[X-a etapă a Turu'i 
Ciclist al Italiei a revenit lui Dir 
Bruni (Italia). In clasamentul gener.

-continuă să conducă francezul Anqui 
fi, urmat de Nencini (It.) la 3 mii 
2 sec., Hovenaers (Belg.) la 4 mii 
19 sec., Ronhini (It.) la 5 min. * i 2 * 
sec.. Gaul (Lukemb.) la 7 min. 32 se

• lAaWea u'timei runde a turnet 
lui'international de șah de la Moscov 
conduce Sinîslov cu 8 p„ urmat c 
Korcinoi și Holmov 7*/ 2 p., Antoșin 
Baghirov 5'/2 p.

• După 11 runde, în turneul zoo. 
de șah de la Madrid în frunte seaf 
Donner (Olanda) cu 9 p., urmat c 
Pomar (Spani-a) 8 p, Gligorici (It 
gosl.), Portisch (R.P.U.) și O’Kel. 
(Belg.) 7'/2 p, Pachma-n (R. Ceti 
7 P- ■


