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La sfîrșitul săptămînii tre

cute au continuat în întreaga 
țară întrecerile din cadrul 
crosului de mase „Să întîinpi- 
năm 1 Mai“. In numeroase lo
calități mii și mii de tineri 
și-au disputat cu multă ardoa
re intîietatea.

• Pe stadionul IMF. din 
București s-au disputat între
cerile din cadrul crosului 
întâmpinăm 
pe centrul 
pitală. Au 
studenți și 
stitute de 
din București. Iată primii cla
sați: FETE: 1. Olga Gall 
(I.C.F.), 2. Rodica Stănoiu
(Univ. Parhon). 3. Maria Scrip- 
caru (I.C.F.), 4. Ana Bușoiu 
(Inst. Politehnic), 5. Zoe Mi-

rică (Inst. Pedagogic); BĂ
IEȚI : 1. Radu Grosescu (Univ. 
Parhon), 2. Emil Papuc (Inst. 
Construcții), 3. Florin Guber- 
nu (I.C.F.), 4. Ion Zgîie (Inst. 
Petrol și Gaze), 5. Gh. Ilie 
(Inst. Construcții).

BUN SOSia

REPREZENTATIVEI
DE TENIS DE MASAT

_,Să
1 Mai“ organizat 

universitar din Ca- 
participat 120 de 

studente din 10 in- 
învățămînt superior

Aproape 1.000 de specta- 
au asistat la întrecerile fi- 
ale crosului „Să întîmpi- 
1 Mai“ în raionul Grivița

tori 
nale 
năm 
Roșie. Au luat parte 300 de ti
neri și tinere din asociațiile 
sportive din acest raion. Iată 
rezultatele: juniori: 1. N. Fana- 
ragiu (Șc. prof. București Călă
tori); junioare: 1. Leontina 
Frunză (Șc. prof. Confecții nr. 
6); seniori: 1. Ion Bultan (E- 
lectronul); senioare: 1. Cristi
na Reisz (Rapid).
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De la o etapă la alta

unFază din meciul de rugbi Dinamo-C.C.A. ; Graur, culegind 
balon in stilul său caracteristic

.Cupa Primăverii4* la călărie a constituit unul din punctele 
de atracție în programul competițiilor sportive desfășurate 
duminică in Capitală. In clișeu Andrei Costea (Știința) in timpul 

unei probe de obstacole

A reînceput activitatea canotorilor din Capitală. Iată un aspect 
de la startul concursului „Cupa Primăverii" organizat de comisia 

orășenească de specialitate, duminică, pe lacul Herăstrău

Concursul nostru : PENTRU

Erau in valea asta doar cîteva cocioabe 
Pitite sub povară de paie și de stuf, 
Slrimbîndu-se în viscol, ca dinții unei bube 
Spre anii cei din urmă cu tuse și năduf.

Aici intr-o cocioabă, mă văd cu ani în urmă. 
Un ține lupit nd cu frigul, pitit după cuptor 
O văd și pe mătnuca cum lacrimile-o scurmă, 
Gîndind că nu-i faină, nici lemne-n tăietor.

Veneau în primăvară, cocorii, rînduri, rînduri,
Zburind peste maidanul cu nalbă și năpirci, 
Și își găseau iar cuibul stricat de-al iernii vînturi ;
Pe stuful șurii noastre, aceiași cocostîrci.

Pe ulița vecină, copiii firavi la soare,
Ieșeau și toată ziua, ,.de-a poarca9* ne jucam, 
Acesta era sportul, acelor vremi amare, 
In plină primăvară cu flori micuțe-n ram.

Erau in valea asta doar cîteva bordeie. 
Acum patru decenii, cînd vajnic a desprins
Ca Promeleu, din ceruri, — Partidul o seînteie 
Și-un foc cu vîlvătaie în inimi a aprins.

De-atunci trecut-au anii, de luptă necurmată, 
Și-nvolburate vremuri încet s-au limpezit. 
Mă-ntorc în valea asta, acum cite odată 
Acolo unde tristă, pruncia mi-am trăit* _

întrecerea devine tot mai pasionantă 
în categoria B la fotbal

a returului a complicat 
mult întrecerea pentru 
locuri și a deschis per- 

din cele mai intere-

Tot mai pasionantă devine în
trecerea echipelor de categoria 
B! Prin rezultatele sale, etapa 
a treia 
și mai 
primele 
spective
sânte pentru etapele următoa
re, in special in ceea ce privește 
locul prim in cele 3 serii. De 
subliniat un fapt interesant: de 
unde in tot timpul turului cel 
mai autoritar lider era Meta
lul Tirgoviște, iată că acum — 
în această serie — Metalul și 
Dinamo Galați se află anga
jate intr-o pasionantă
„cap la cap“. Duminică, tîrgo- 
viștenii au ciștigat net, dar Di
namo Galați a rămas cu o res
tanță pe 
n-o poate 
versar pe 
ținătoarea
resta Fălticeni, 
poate spune că aceste 
păstrează, in continuare, șanse

cursă

care în mod normal 
pierde, avind ca 
teren propriu, pe 
lanternei roșii, 

Așa incit

ad- 
de- 
Fo- 

se
echipe

De altfel, înfrin-absolut egale.
gerea lui CFR Pașcani la Tir- 
goViște a scol- complet din dis
cuție posibilitatea unui al trei
lea intervenient in lupta pentru 
primul loc al seriei, feroviarii 
din Pașcani ocupind acum locul 
3 in clasament la șase puncte 
de lider !

In
tești 
(7-0f 
talul 
bucureșteni in fața Drubetei — 
a trecut la șefia seriei. Piteș- 
tenii au de suportat in viitoa
rele etape, asaltul Științei Cra
iova, al Științei București și al 
CSM Sibiu, aflate la minimă 
distanță de puncte. De subliniat 
ascensiunea echipelor CSM Me
diaș și Dinamo Obor, ca și fap
tul că in a doua parte a clasa
mentului de la locul 6 și pină 
la locul 14, nu mai puțin de 
nouă echipe sint înșirate pe dis-

s-a 
titlu 

cu

seria a doua, Dinamo Pi- 
a realizat scorul etapei 
și — profitînd de neaștep- 

insucces al studenților

tanța de patru puncte ! In se
ria a IlI-a, o echipă despre 
care pină acum nu prea 
vorbit ca pretendentă la 
(CFR Timișoara), mergind
pași siguri, a urcat treaptă cu 
treaptă și iată acum formația 
feroviară pe locul secund al cla
samentului ! Este drept că timi
șorenii au fost și beneficiari ai 
jocului rezultatelor (C.S. Oradea 
și Jiul au pierdut duminică) 
dar meritele lor sint de necon
testat. In retur, ei au ciștigat 
toate meciurile. CSM Baia Ma
re, actualul lider, are acum un 
concurent redutabil in plus...

(In pagina a V-a, găsiți amă
nunte asupra jocurilor din eta
pa de duminică).

In drum spre
recordurilor mondiale la 
din acest sezon, a fost 

spre satisfacția

Observații la încheierea
campionatului republican feminin de baschet

Ca și anul trecut, lupta pen
tru primul loc în campionatul 
republicați feminin de baschet 
s-a dat între echipele bucureș- 
tene Rapid și Știința, care au 
dovedit de-a lungul etapelor o 
pregătire categoric superioară 
celorlalte formații participante. 
Victoria finală a revenit din nou 
Rapidului, care în 21 de me
ciuri a înregistrat tot atîtea 
victorii. Cu ediția actuală, e- 
chipa feroviară cucerește pentru 
a patra oară titlul de campioa
nă a țării (1951 —1952, 1959— 
1960, 1960—1961), performanță 
deosebit de frumoasă, oglin
dind atît preocuparea compo
nentelor acestei formații pentru 
continua ridicare a măiestriei 
lor sportive cît și atenția acor
dată secției de baschet de con
ducerea clubului.

Din ca-pul locului trebuie spus 
că baschetbalistele de la Rapid 
își datorează succesul muncii 
intense, temeinice, depusă în 
cursul antrenamentelor, în toate 
perioadele de pregătire. Prof. 
Sigismund Ferencz a știut să

imprime jucătoarelor dorința de 
a persevera, de a-și însuși cît 
mai mult din elementele de teh
nică și tactică, asigurîndu-le 
totodată pregătirea fizică nece
sară întregului campionat. Ra
pid a practicat țin joc agresiv 
în apărare, activ în propria ju
mătate de teren, cu multe in
tercepții urmate de contra
atacuri prompte. Atacul s-a do
vedit complet, fiind utilizat cu 
multă variație atît jocul pozițio
nal cu multă circulație, cît și 
aruncările de Ia distanță și con- 

atacurile. Tot ca un clement 
t t'ebm'e semnalat faptul 

echipa campioană a folosit 
succes elemente tinere, ta-

Seria 
atletism, 
inaugurată 
noastră — sîmbătă după amiază 
pe stadionul Republicii din Bucu
rești !...

Campioana noastră olimpică, 
maestra emerită a sportului lolan- 
da Balaș, a mai adăugat m cen
timetru recordului său mondial, 
pe care l-a fixat pentru moment 
La 1,87 m, dar a vestit că în 
scurt timp granița lui 1,90 metri
va
te

fi depășită. Încercările efectua- 
de ea la 1,90 m au arătat cit 
poate de limpede acest lucru 
smtem siguri că la evoluțiileȘi

viitoare Iolanda va aduce noi îm- 
Iwunătățiri rezultatului ei de sîm- 
bătă pe care, tocmai, de aceea, îl 
♦i

CEA MAI BUNA CORESPONDENȚA

Cu inima prea plină mă uit din depărtare, 
La casele de țiglă, ce noi se-nșiră rind 
Antenele de radio și chiar televizoare 
Te-mbie mai dc-aproape să le asculți cîntînd.

Maidanul de-altădată e-acum teren de volei, 
Acolo unde-adesea, „de-a poarca” mă jucam 
Copii—or fi vreo sută?-fac sport in curtea 

școlii
Nălțată printre vișini, cu flori bătute-n ram.

In ceasuri de amurguri, căminul mă îmbie 
Jx* șah cu vechi prieteni, în luptă de pioni 
Și-n zi de sărbătoare, îi văd cu veselie 
Cum bat mereu balonul, țăranii—campioni.

Spre coastă dispensarul, ca un surîs de viață, 
Se-nalță și prin parcu-i s-aude-un glas de plod... 
In vale colectiva te-mbie-n dimineață 
Să vezi peste tarlale, al înfrățirii rod.

Și-ai mei în colectivă, cu dragoste adîncă 
La sport ca și la muncă, colectiviști fruntași I 
Adună-n stive rodul cu mii de zile muncă 
Și-n plină viață nouă, fac astăzi trainici pași.

ȘTEFAN LEPĂDATU
elev Școala tehnică de contabilitate 

Cîmptilung—Muscel, rcg. Argeș

f:
pozitiv 
ca 
cu

D. STANCU1.ESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Delegația sportivilor romîni 
care a participat la cea de a 
XXVI-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă de 
la Pekin a ajuns în cursul zi
lei de ieri în capitala Uniunii 
Sovietice. Sportivii noștri își 
vor continua astăzi călătoria 
spre țară, urmînd ca la ora 
11,40 ei să se înapoieze îtt 
Capitală, cu avionul de la Mos-I 
cova.

CICLIȘTI! ROMTNI 

EVOLUEAZĂ
TN R. D. GERMANA

au părăsit Ca- 
spre Leipzig 

de ciclism al 
lua parte la 
cu alergătorii

Ieri dimineața 
pitala plecind 
membrii lotului 
R.P.R. care vor 
cîteva concursuri
din R. D. Germană. Delegația 
noastră este formată din I. Cos- 
ma, G. Moicennu, L. Zanoni, 
A. Șelaru, W. Ziegler, I. Stoica 
și I. Braharu.

Totodată, s-au deplasat și ci
cliștii din lotul de tineret : C. 
Tudose, I. Ardeleanu, W. Egy- 
ed, C. Burtea, Gh. Bădără. ȘL 
Padiu și S. Mihălțeanu. Ei își 
vor disputa intîietatea cu tine
rii alergători din R.D.G. Lotu
rile noastre sint însoțite de an
trenorii N. Voicu și E. GolgoțL

1,90 metri

considerăm... provizoriu.
1,87 IOLANDA RAL AȘ (R. P. Romînă) —
1,753 Micheli-oe Mason (Australia)
1,727 Robin Woodhouse (Australia) —
1,71 Mary Donaghy (Noua Zeeland!)
1,651
1,650
1.64
1,625

1 olanda Balaș se află, de pe 
acum, într-o formă sportivă foarte 
bună, ca rezultat al seriocităl», 
al meticulozității eu care s-« 
pregătit încă de la încheierea se
zonului trecut.

In ceea ce privește noul să a 
record trebuie să arătăm că per
formanța de 1,87 m nu mai fi
gurează în tabela internaționali 
de punctaj! El este cel mai va
loros dintre toate recordurile mon
diale feminine.

Iată acum • primă Iistl ■ ce- 
lor mai bune performere ale lumii 
la înălțime pe 1961, 
lingă Iolanda 
tînăra noastră 
roneanu :

Balaș, 
atletă

e»rr, pe 
figurează și 

Rodica re»

record
— rooord 
jwuovrt
— mooc4

Helen Frith (Australia)
Patricia Burnett (Noua Zeelandă)
RODICA VORONEANU (R. P Romină) — jmioart 
Coline Wright (Australia) — jsmioart
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Competiția sutelor de mii de tineri
1 decembrie 1960. La prima vedere 

această zi nu se deosebește cu ni
mic de celelalte. Și totuși, pentru 
sutele de mii de sportivi de pe în
treg cuprinsul țării, această zi are o 
semnificație deosebită : atunci s-a
dat startul în tradiționalele întreceri 
ale Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Pîrtiile și patinoarele, sălile de

Cîmpina, 118 fete de la „Covorul 
popular" din Comarnic au participat 
la „orele de învățare a șahului - te

sport, căminele culturale, pregătite 
pentru a găzdui așa cum se cuvine 
această manifestație sportivă, erau 
gata de a primi oaspeții. Iar aceștia, 
sportivii și sportivele patriei noastre, 
au intrat entuziaști în întreceri.

Atunci au început să ne sosească

nisului de masă" organizate de con
siliul asociației sportive. Și în raio
nul Tîrgoviște au avut loc asemenea 
acțiuni. Aci, peste 1600 de tineri de 
la sate au căpătat primele noțiuni 
ale jocului de șah. Asemenea iniția
tive au fost luate și în regiunea Ba
nat, — la Lugoj (pe lingă asociația 
sportivă A. S. M. L.), la U. T. Arad, 
Teba, Constructorul, U.V.A. ș.a. unde 
au funcționat centre de învățare a 
jocului de șah, trîntă și haltere.

Spartachiada de iarnă a tineretului 
a constituit totodată un bun prilej 
pentru întărirea organizatorică a aso
ciațiilor sportive, pentru consolidarea

Bilanț
T S a încheiat. In mijlocul unui entuziasm tineresc și 
Ț această ediție a Spartachiadei de iarnă. In toate ora- 
Z șele si satele țării noastre, Spartachiada de iarnă a 
T constituit un nou și minunat prilej de angrenare în 
I competiții sportive a mii și zeci de mii de tineri ți 

tinere, dornici să participe la o întrecere de amploare. 
Și iată că, după 4 luni de întreceri entuziaste, putem 
spune că mișcarea noastră de cu'tură fizică și sport 
ți-a făcut noi prieteni de nădejde. Tinerii care anul 
acesta au luat primul start în cadrul acejtei compe
tiții, au contribuit, împreună cu sportivii mai vechi, 
la deplina reușită a întrecerilor Spartachiadei. RE-Spartachiadei. RE-

pozitiv ..............
GUINEA PLOIEȘTI; 220.000 DE PARTICIPANT!, 
CLUJ: 170.856, BUCUREȘTI 159.953, BRAȘOV: 
130.908, MUREȘ-AUTONOMA MAGHIARA: 12; 669, 
IAȘI: 94.394 — IATA CÎTEVA CIFRE LAPIDARE, 
CE DOVEDESC INTERESUL TINERILOR PENTRU 
ACEASTA COMPETIȚIE.

Acum, cînd se cunosc campionii celor peste 2.000.600 
de participanți, se cuvine să ne oprim puțin asupra 
cîtorva momente semnificative din aceste in'receri care 
au angrenat în sălile de sport, pe pîrtii și pe pati
noare un 
Și șalele

număr atît de mare de sportivi d n orașele 
patriei noastre. I

PE SCURT Rodul colaborării

!a redacție primele vești. E drept, 
lipsa zăpezii din unele regiuni a ju
cat la început „o festă" sportivilor 
dornici să se avînte pe pîrtiile 
schi. Dar acolo unde mantia albă

de 
de

a acoperit spinările dealurilor 
ale munților, tinerii n-au mai 
pe gînduri. In regiunea Suceava

• Cu prilejul desfășurării întrece
rilor Spartachiadei de iarnă a tine
retului, sportivii din regiunea Sucea
va și-au confecționat pe scară locală 
1.561 perechi de schiuri, 2.131 să
niuțe, 379 șahuri și 1.312 perechi de 
patine. Cele mai multe materiale 
sportive au fost produse de asocia
țiile din raioanele Botoșani, Rădăuți, 
S.iveni și Vatra Dornei.

• In raionul Miercurea 
najul a luat o mai mare 
In comunele Tușnad sat, 
Sîrtcrai, mina Bălan și Cîrta, tinerii
și-au amenajat patinoare și au format 
primele echipe sătești de hochei pe 
gheață.

Ciuc pati- 
dezvo'tare.
Sînsimion,

• Popularizarea întrecerilor Spar
tachiadei a constituit o preocupare 
deosebită pentru comisia de organi
zare din regiunea 
fost tipărite peste 
mobilizatorice care 
în toată regiunea.

Ploiești. Aici au 
10.000 de afișe 
au fost difuzate

Participarea masivă a tinerilor la în
trecerile Spartachiadei dc iarnă se «lato- 
reșle în bună măsură colaborării rodni
ce, de zi cu zi, dintre consiliile asocia
țiilor sportive, comitetele sindicale și co
mitetele U.T.M. din întreprinderi, insti
tuții și dc la sate. La toate -acțiunile s-a 
simțit întotdeauna, din plin, sprijinul 
organelor și organizațiilor de partid.

Am vizitat — In timpul desfășurării 
Spartachiadei — multe întreprinderi din 
Capitală și din provincie. Peste tot pu
tea fi constatată legătura strînsă dintre 
asociația sportivă a comitetului sindical 
și organizația U.T.M. Mai cu seamă în 
prima etapă a Spartachiadei de 
această colaborare s-a 
de rodnică.

Iu regiunea Ploiești, 
întreprinderile 1 Mai, 
Poiana Cîmpina, I. C.

asociațiile sportive

iama
dovedit deosebit

te exemplu, la 
Feroemail, uzina 

Frimu Si va ia 
ș.a. 'asociațiile sportive au desfășurat, 
împreună cu comitetele sindicale și orga-

irizațiile U.T.M. o nnin<ă susținută pen
tru mobilizarea tineretului la întrecerile 
Spartachiadei. In sectoarele de produc
ție, această colaborare s-a simțit preg
nantă, dovadă fiind numărul mare de 
sportivi care au participat la prima eta
pă. In școlile din regiunea Banat (îndeo
sebi în cele din orașele Arad. Reșița, ra
ionul Arad etc.), rodul colaborării din
tre asociația sportivă și organizațiile 
U.T.M. s-a văzut foarte mult. Intr-ade
văr, cîteva mii dc elevi din aceste loca
lități au luat startul în prima etapă a 
Spartachiadei. In regiunea Crișana tine
rii din asociațiile sportive și organiza
țiile U.T.M. au confecționat lozinci mo- 
bîlizatorioe care chemau tineretul să par
ticipe Ia Spartachiada de iarnă, și le-au 
răspîndât apoi în întreaga regiune.

Asemenea acțiuni comune 
interesul tinerilor din patria
iar rezultatul s-a văzut : peste 2.000.000 
de participanți la întrecerile primei etape 
a Spartachiadei de iar.iă a tineretului.

au trezit 
noastră

• Concomitent cu 
trecerilor Spartachiadei 
regiunea București au participat cu 
însuflețire la probele complexului 
sportiv G.M.A. Astfel, peste 8.000 de 
tineri și tinere au devenit aspiranți 
ai complexului G.M.A. treeîndu-și 
normele la gimnastică, cros (făcut în 
afara regulamentului) și schi.

desfășurarea în
tinerii din

• Multi dintre concurenții la pro
bele de schi ale Spartachiadei au fost 
prezenți și la startul concursului 
jubiliar „50 de ani de la primul con
curs oficial de schi", în cadrul că
ruia s-au comportat satisfăcător.

Tînărul colectivist Dumitru Cerveanu 
din comuna Putineiu, raionul Giurgiu, 
a cucerit pentru prima oară — după cum 
ne Informează corespondentul nostru T 
llarbulată -— titlul de campion raional 
la triată. Dumitru Cerveanu nu este 
însă singurul sportiv de la sate care 
se clasează pe un loc fruntaș. Anul a- 
cesta, 100 de tineri și tinere din comu
nele Călugăreni, Arsache, Găujani, Co- 
caleț, Stârnești și llaia s-au întrecut pe 
ei înșiși, dovedindu-se cei mul buni spor
tivi din raion.

G1MNAȘTII DIN PUTINEIU

IN FRUNTE

Sala I. L. Caragiale din Giurgiu. Nici 
un loc nu mai este liber. Giurgiuvenii au 

■la finalele pe 
regreta. Au a- 

de frunioa- 
gimnastică 

sate. Patru 
fete execu- 
de gimnas

finalelc

INIȚIA9

ținut să fie prezenți 
raion. Și nu au avut ce jeg. 
sistat la o întrecere deosebit 
să. In finala concursului de 
evoluau numai sportivi de la 
echipe de băieți și patru de 
iau alternativ dificile figuri 
tică. Dintre acestea, cea mai frumoasă 
impresie an lăsat-o echipele — de băieți 
și fete — din comuna Putineiu, care au 
și cucerit titlurile de campioane ale ra
ionului Giurgiu.

Regulamentul competiției prevede — 
după c,im> se știe — întreceri de gim
nastică. haltere, patinaj, șah, tenis tie 
masă, trîntă, schi și săniuțe, discipline 
care pot ouprinde tui mare număr de 
participanți și cane ar putea mulțumi 
chiar și pe trei mai „pretențioși” spor
tivi. Dar iată că în multe regiuni s-au 
luat noi rail la ti ve, ea urmare a dorinței 
tineretului de a participa și la alte dis-

cele prevăzute ta

raionale și arSțe- 
asociații sportive 
au organizat ta-

ei pline sportive decit 
regulament.

De pildă, comisiile 
o ești precum și unele 
din regiunea Ploiești
treceri de eros (timpul a permis), po
pice, tir, volei, baschet și handbal, la 
care au participat peste 6.000 de tineri 
și tinere. Și în regiunile 
Banat etc. s-au organizat 
afara celor prevăzute in 
Spartachiadei de iarnă.

Ce dovedesc toate acestea ? Pe scurt: 
pasiune pentru activitatea sportivă, en
tuziasm, inițiativă 1

Crișxn», Cluj, 
concursuri în 
regulamentul

SPORTIVII SATELOR AU DOMINAT
ÎNTRECERILE DE TRiNTA

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 3808

Cat. 55 kg : Dumitru Cerveanu (co
lectivist din comuna Putineiu).

Cat. 61 kg: Petre M. Ion (tractorist 
S.M.T. Călugăreni).

Cat. 68 kg: Anghel Suță (comuna
Călugăreni).

Cat. 76 kg: fon Tuican (S.M.T. Că
lugăreni ).

Cat. 84 kg: Ștefan Ponduru (colecti
vist, comuna Găujani).

h concludent, nu ?...

nea
sau 
stat
de pildă, întrecerile de schi au atras
la start peste 18.000 de participant 
dintre care 4.000 de fete. De mult 
succes s-au bucurat aceste întreceri 
și în regiunile Brașov (17.055 partici
pant), Ploiești (11.479), Bacău (11.042) 
etc. în etapa pe asociație, întrecerile 
de săniuș au „concurat" deseori spor
turi cu veche tradiție, arbitrii înre- 
gistrind pe foile de concurs numele 
a zeci de mii de participanți. Iată 
numai cîteva exemple : Cluj — 37.698 
participanți, Maramureș — 29.313,
Ploiești - 28.726, Brașov - 24.278, 
Bacău — 23.438 etc.

Firește că la întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă au concurat 
sportivi de valori diferite, care au 
fost prezenți și Ia alte ediții ale aces
tei competiții de mase. Unii dintre 
tineri au făcut însă
lej — primii lor pași în 
tru aceștia, comisiile de 
a Spartachiadei au luat 
respunzătoare. Astfel,

bazei materiale a acestora. In regiijp* 
nea București, de pildă, au fost reac- 
tivizate numeroase secții pe ramură 
de sport în raioanele Alexandria, Ol
tenița, Călărași etc., dueîndu-se tot
odată o muncă susținută pentru pro
curarea de materiale și echipament 
sportiv prin încasarea regulată a co
tizațiilor U.C.F.S. In acest an acti
vitatea sportivă a fost sprijinită mai 
mult de către conducerile unor gos
podării colective (ca cele de la Căză- 
nești, Lița, Slobozia Mîndra etc.), 
care au alocat sume importante pen
tru întărirea bazei materiale a aso
ciațiilor sportive. Paralel cu aceasta, 
au luat ființă noi asociații sportive 
(39 în regiunea Ploiești — cu ca^e 
prilej au devenit membri U.C.F.S. 
8405 oameni ai muncii — 17 în regiunea 
Suceava) și secții pe ramură de 
sport ca. cele de la asociațiile Ful
gerul, Locomotiva — raionul Oravița, 
Bolovașnița — raionul Bozovici, Se- 
menicul, Văliug, Muncitorul Cuptoare 
— Reșița etc.

cu acesț pri- 
sport. Pen- 

organizare 
măsuri co

in raionul

la înălțime + 44-4-4-4-444

PENTRU PRIMA OARA CAMPION

RAIONAL

Constantin Gușă din comuna Călugă- 
reni a intrat emoționat tn întrecere. A- 
vea și de ce. Tînărul colectivist parti
cipa pentru prima oară la o competi/ie 
oficială de haltere. Iși „studiase" ad
versarii, atunci cînd aceștia făceau în
călzirea. A încercat și el. Odată, de două 
ori. Parcă prinsese puțin curaj. Chemat 
de arbitri să intre tn concurs, colecti
vistul din Călugăreni a apucat hotărîi 
bara de oțel și a săltat-o deasupra capu
lui. A fost greu, e drept, dar cită satis
facție i se putea citi apoi pe față 
Se clasase primul ! !

y Teodor Gomescu e maistru de +• 
..sector in secția offset a Combina-T 
“tului Poligrafic București. In iarna X 

anului 1960 s-a clasat pe locul Ilv- 
trîntă, pe raion. în acest an,T. 
a devenit campion al raionuluiX 
V. Stalin și în finala pe orașT 

a ocupat locul III >

- ■ Ia

■A‘.

DOI COLECTIVIȘTI IN FINALA

In finala concursului de tenis de masă 
din cadrul etapei raionale a Spartachia
dei de iarnă a tineretului, s-au calificat 
doi colectiviști: Constantin Roanteș (A- 
vintul—comuna Putineiu) și Marin Lun
ga (Steagul roșu—satul Sf. Gheorghe). 
Cîteva sute de spectatori urmăreau între
cerea celor doi finaliști. Disputa a fost 
palpitantă. Pînă la urmă, Roanteș a cîș- 
tigat cu scorul de 2—I, devenind astfel 
campion raional.

PAGINA REDACTATA 
DE R. CALARASANU

4 4 44-4 4 4 4

I
La tenis de masă, finala Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului pe 
Capitală a fost viu disputată. 
La simplu băieți, titlul a revenit 
lui Iordan Antonescu* elev al școlii, 
profesionale „Grigore Preoteasa"

4 4. a. 4.4.44.. A A 4.4.4



întrecerea devine tot mai pasionantă în categoria B

SERIA I

METALUL TIRGOVIȘTE-CFR PAȘ
CANI (5—0). Metalurgiștii au practicat 
un fotbal de calitate, întrecind pe 
oaspeți în toate compartimentele. Sco
rul putea fi mai mare avind în ve
dere numeroasele situații de gol crea
te de echipa gazdă. Punctele învingă
torilor au fost înscrise de Cazacu (3, 
dintre care unul din 11 m) și Cruțiu 
(2). S-au remarcat : Andrei, Cruțiu și 
Cazacu de la învingători, Nedelcu, 
Obretin și Popa de la învinși. Arbi
trajul lui I. Cîmpeanu (Cluj) a fost

Vn atac al Științei București este respins de apărarea echipei oaspe. Fază 
din intilnirea Știința Buc. — Drubeta Tr. Severin 2—3 (0—2).

Inegal : bun în prima repriză, cu scă
pări în partea a H-a a jocului. (M. 
A vanu-coresp.)

S.N.M. CONSTANȚA-PRAHOVA 
PLOIEȘTI (1-1). Gazdele au luptat 
mai mult, dar ineficacitatea liniei de 
atac le-a privat de victorie. Prahova 
s-a apărat majoritatea timpului și a 
contraatacat cu trei oameni Au mar
cat : Coman (S.N.M.) în min 45 și 
Voinea (Prahova) min. 63 din 11 m. 
(L. Brucfcner-coresp.).

DINAMO SUCEAVA—RAPID FOC
ȘANI (2—0). Joc de slabă factură teh
nică, în care inițiativa a aparținut e- 
chipei gazdă în prima repriză și oas
peților în cea secundă. Cele două go
luri au fost înscrise de Btirlacu, din 
lovitură liberă, și Condulimăzis. (C. 
Alexa ți R. Munteanu, coresp.).

FLACARA MORENI—POIANA CIM- 
PINA (2—0). A fost un joc de bună 
factură tehnică, disputat în limitele 
unei depline sportivități. Ambele echi
pe au desfășurat un joc clar ; victo
ria gazdelor se datorește liniei de 
atac care a marcat un plus de efica
citate. Au marcat Bîrsan (min. 40) și 
Iordănescu (min. 83). Raport de cor- 
nere : 7—7. Cele două echipe au fost 
aplaudate la sfirșitul meciului. A con
dus cu competență R. Mărgărit-Buc. 
(I. Savu ți R. Săvulescu-coresp.).

STEAUA ROȘIE BACAU-UNIREA 
IAȘI (2—1). Rezultatul nedreptățește 
pe ieșeni. Jocul a fost influențat de 
arbitrajul slab prestat de Șt. Brașa 
(Tg. Mureș). Au fost puține faze de 
fotbal și foarte multe iregularități. 
Au marcat Mangalagiu (min. 17 și 18), 
respectiv Călin (min. 7). (Ilie Iancu- 
coresp.).

RULMENTUL BIRLAD-C. S. M. 
BRAILA (2—2). Formația gazdă me
rita să cîștige acest meci, deoarece 
în repriza secundă a dominat tot tim
pul și a ratat multe situații de gol. 
Brăilenii, după ce și-au creat la pauză 
un avantaj de două goluri, au prac
ticat, după reluare, un joc strict de
fensiv, apărîndu-se în 8—9 oameni și 
„trăgind" de timp. Au marcat Tudor 
Vasile (min. 8) și Bogdan (min. 30) 
pentru brăileni, Cărare (min. 65) și 
Manolache (min. 70) pentru bîrlădeni. 
(E. Solomon-coresp.) .

SERIA A Il-a

C.S.M. Sibiu—C.F.R. Electroputcra
(3—1). Cei 8 000 de spectatori au asis
tat la un meci plăcut, cu faze frumoa
se la poartă-, create mai ales de gazde. 
După o primă repriză mai echilibrată, 
localnicii au dominat în cea de a doua 
parte a meciului, ra tind însă numeroase 
ocazii de gol. Au înscris; Popa (m. 38),

Dragoman (m. 48, din 11 m) și I opai 
(m. 69) pentru C.S.M. Sibiu și Stere 
II (m. 43) pentru craioveni. Arbitra
jul lui Gh. Hulpe (Cluj) — satisfăcă
tor. (1. Ionescu și M. Lupuțiu-coresp)

C.S.M. Mediaș—Academia Militară 
(5—0). Echipa gazdă a realizat unul din 
cele mai bune jocuri ale sale din ultimul 
timp. Apărarea militarilor, practicînd 
jocul la ofsaid, nu a reușit să stăvi
lească atacurile localnicilor, care au în
scris prin Ziegler (m. 8), Standt (m. 62 
și 81), Oancea (m. 65) și Comșa (m. 
82). S-au remarcat : Staudt, Comșa, 
Olteanu și Juhasz (C.S.M. Mediaș), 
Zavoda 1 și Țițeioa (Academia Militară). 
A arbitrat bine D. Costa — Oradea 
(D. Vintilâ — coresp.)

Dinamo Pitești—Chimia Govora (1—0) 
Dinamoviștii au creat faze frumoase, a- 
plaudate de spectatori și încheiate întot
deauna cu șuturi pe poartă. Au marcat: 
Butnaru (m. 12), Ghinea (m. 16), Lo
vin (m. 19 și 68), Comeanu (m. 47) 
și Halagian (m. 53 și 82). (I. Chili bar- 
coresp.).

Știința Craiova—Chimia Făgăraș 
(2—0) Joc de slab nivel tehnic, cu ex
cepția ultimului sfert de oră, cînd stu
denții au arătat că pot juca mult mai 
bine. Au înscris : Onea (m. 42) și Popa 
(m. 83). Arbitrajul lui l. Roșu — Bucu
rești, bun. (S. Romi că — coresp.).

C.F.R. Roșiori—Metalul Buc. (1—0). 
Ambele echipe au practicat un joc sub 
orice critică ,presărat cu «numeroase du
rități și ieșiri nesportive, mai ales din 
partea oaspeților. Singurul punct a fost 
marcat de Holodenski (min. 24). Do 
brescu (C.F.R.) a ratat în min. 83 un 
11 m. acordat de arbitru la un fault al 
apărării bucureștene. Arbitrajul lui O. 
Turci tu — Galați, slab. (C. Stănescu și 
Al. Popescu — coresp.).

Dinamo Obor—Tractorul Brașov (1—0) 
Mult timp partida s-a desfășurat sub 
semnul egalității. Oaspeții au avut contra
atacuri rapide, mai ales pe partea dreap
tă — unde Sima l-a depășit continuu 
pe Ristea (înlocuit, de altfel, cu Naum 
în min. 80). Dinamoviștii l-au ,,cău
tat” prea mult pc Biikossi care a fost 
păzit cu strășnicie de Vlad. In repriza 
secundă, gazdele au jucat mai decise 
să obțină victoria. In min. 60 și 62 
portarul Oană apără excelent două șuturi 
ale lui Biikdssi și Andrei. Singurul gol 
al jocului a fost înscris în min. 79: 
Tiron a introdus mingea în plasă, la 
o învălmășeală. In ultimele 5 minute, 
Tractorul a forțat egalarea, dar fără 
rezultat.

Notăm deplina sportivitate în care s-a 
jucat. In această direcție, arbitrul P. 
Malița (Ploiești) a avut o sarcină u- 
șoară. (Aurelian Axenle — coresp.)

Știința București — Drubeta T. Seve
rin (2—3). Formația bucureșteană s-a 
prezentat foarte slab, fără orientare în 
joc și a comis nenumărate greșeli. Linia 
de atac nu a putut închega nici o ac
țiune din cauză că a frînat tot timpul 
jocul, a ținut inutil mingea sau a pa
sat la adversar. In schimb, echipa oaspe 
a jucat cu multă voință, s-a apărat calm 
și organizat, în unele momente dificile, 
și profitînld din plin de greșelile apără
rii adverse a ol>ținait o victorie pe de
plin meritată.

Golurile învingătorilor au fost înscrise 
de către Steanță, care în min. 32 a 
reluat în poartă o minge scăpată de 
apărarea adversă, Matee-scu (min. 48) 
la o învălmășeală și din nou Steanță 
(min. 69) la o greșeală a stoperului 
Miu. Pentru Știința a înscris Gibca în 
min. 60 printr-un șut de la distanță 
și Dridea II în min. 63.

A condus satisfăcător arbitrul G. 
Cristescu, Ploiești.

De la o etapă la alta Abundenta faulturilor a influențat calitatea jocului

SERIA A III-a

C.F.R. TIMIȘOARA—1ND. SÎRMEI G. 
TURZII (2-1). Cei 10.000 de spectatori 
au asistat la un joc foarte disputat. 
Gazdele au avut multe ocazii, pe care 
însă înaintașii le-au ratat. După o re
priză egală (1—1) timișorenii înscriu 
golul victoriei, apoi oaspeții sînt pe punc
tul de a egala (au avut două bare) 
dar forma excepțională a portarului Bo- 
roș împiedică modificarea scorului. Au 
manoat Kraws (mân. 33) pentru oaspeți, 
Bălan (min 38 și 58) pcotru feroviari. 
S-au remarcat : Boroș, Petec, Dragoș, 
Bălan (C.F.R.), Duca, Rrab, Chețan și 
Sura (Ind. Sîrmei). Arbitrul I. Gheor- 
ghiță (Bu-c.) n-a reușit să țină jocul 
în mină, dlnd multe dorini eronate. 
(Lad. Samuel — coresp.)
GLORIA BISTRIȚA-MUREȘUL TG. MU

REȘ (1-0). In fața a 4.000 de spectatori, 
dintre care peste 1000 veniți de la Tg. 
Mureș, localnicii au obținut o victorie 
meritată. A marcat Vegh (în min 49). 
Foarte bun arbitrajul Iui Marin Niță — 
București. (Q. Berbecaru — coresp.)
C.S.M. BAIA MARE—ARIEȘUL TURDA 

(1—0). Spectatorii an fost nemulțumiți 
de jocul prestat de echipa locală, care 
se privință cu mult mai slab decît în 
tur. Oas-peții au jucat mai bine în 
cîmp. A marcat Ujvari (miau 28). Cu 
scăpări, arbitra jul lui Al. Ionescu — 
Buc. (V. Săsăranu — coresp.)

A.M.E.F. ARAD—ORADEA 2—3 
(1—2). Rezultatul nedreptățește echipa 
gazdă, care a dominat mai mult și a 
avut numeroase ocazii de gol. Portarul 
arădean Kiss a primit două goluri para- 
bilc. Au marcat: Harșani (m. 23), Dul- 
gheru (m. 30) și laccb («n. 48) pen
tru învingători, respectiv Nedelcu (m. 1) 
și Oroszhegyi (m. 61). A arbitrat S. 
Iejec (Brașov) (I. Goragam — coresp)

C.S.M. CLUJ — JIUL (2—0). 
Clujenii an dominat categoric și au a- 
vut numeroase ocazii de goL Ei ara înscris 
în min. 49 prim Treabă și apei prin 
Crăciun (min. 55), Jiul a joeat lent 
fără orizont. A condus sari-sfăcător 
Cr. Popescu — Buc. (A. Dimitriu și 
St. Tămaș — coresp.)

DINAMO BARZA-RECOLTA CĂREI 
(2-2) Meci viu disputat. Recolta s-a apărat 
tot timpul supranumeric, seționlnd însă u- 
neori ou contra a tacuri pericoloa-sc. Au 
marcat: Hauler II (67), Saaks®ai (70) 
pentru Cărei, Rația (71) și Noian (75) 
pentru Dinamo, Bon aat»tmju| lui Gh. 
Olteamu — Buc. S-ara remarcat: Hauler 
II și Szabo de la Recolta, Stftnilă și 
Maximilian de la Dinamo. (M. Susan — 
coresp).

C.S.M. REȘIȚA—DINAMO SASAR 
(2-0) In primele 45 minut* fazele au alter
nat de la o poartă la alta. După o ac
țiune colectivă (min. 40) Sporea des
chide scorul. In repriza secundă, reși- 
țeniî domină categorie, dar tiu înscriu 
decît un singur gol, prin Verga (min. 
58). Portarul echipei Săsar ft apărat 
în continuare excelent. S-era remarca». 
Toma, Szak'acs (Dinamo), Varga, Tis- 
chler, Bratu, A pro și Sporea (C.S.M.) 
Corect arbitrajul lui M. Ostaficiuc — 
Deva. Ion P lavița, Mircea Mihailovici- 
coresp,)
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După cum se poate vedea în pro
gramul alăturat, concursul Prono
sport de duminica viitoare are un 
program interesant, meciuri din cam
pionatul categoriei A yi B.

Meciul C.C.A. — Petrolul este aș
teptat cu deosebită nerăbdare mai 
ales că avansul pe care liderii îl mai 
au față de urmăritorii lor este din ce 
in ce mai mic. Alte meciuri interesante

Obișnuit este ca o cronică de fotbal 
să fie însoțită de diferite notații cifrice, 
cum ar fi raportul de corncre, de șuturi 
la poartă etc. Urmărind desfășurarea 
partidei Steagul roșu — C.C.A. am no
tat — faulturile comise de cele două 
echipe. Pe măsura ce jocul se desfășura 
constatam că graficul nostru refloctă 
foarte corect o anumită situație de pe 
teren.

Ce se întîmpla? Jucătorii echipei Stea
gul roșu, foarte combativi, luptînd cu 
mult elan nu-i lăsau pe adversarii lor 
nici să... respire, hărțuindu-i în perma
nență. Pînă aci nimic... rău. Din păcate 
însă, felul lor de a deposeda adversarul 
dej balon nu avea deloc amprenta teh
nică pe care am fi așteptat-o de la o 
formație ca aceea din Brașov. De ari

Cînd echipa are încredere în apărare..:
Cit de mult contează siguranța în 

apărare și încrederea jucătorilor în 
compartimentul defensiv al unei e- 
chipe de fotbal ne-a dovedit-o din 
plin duminică jocul echipei Dinamo 
București. Intr-adevăr, reintrarea 
lui Nunweiller III în postul de sto
per precum și refacerea liniei de 
mijloc V. Alexandru — Nunweiller IV 
au redat echipei bucureștene echili
brul și potențialul normal de joc. In 
acest fel, atacul — alimentat perma
nent de cei doi halfi care n-au mai 
avut grija suplinirii coechipierilor lor 
din linia de fund — a jucat degajat, 
a construit acțiuni clare, terminate 
cu lovituri puternice spre poartă. Dar 
nu numai această încredere în „linii
le din spate" a contribuit la jocul 
bun al cvintetului ofensiv dinamo- 
vist. Subliniem aici contribuția im
portantă a lui Varga — neobositul in-

ȘTIRI
AZI Șl MIINE, JOCUP’ 

DE CUPA

Populara competiție Cupa R.P.R. 
va oferi amatorilor jocului cu balo
nul rotund un... intermezzo între 
două etape de campionat. Azi și mîi- 
ne se vor disputa o serie de meciuri 
de Cupă, în marea’lor majoritate în- 
tîlniri în care echipe de categorie in
ferioară vor asalta formații fruntașe.

Iată programul jocurilor :
Marți, 18 aprilie : C. S. Oradea — 

V.T.A. (la Cluj), Rulmentul Birlad — 
C.S.M.S. Iași (la Bacău).

Miercuri, 19 aprilie: C.F.R. Electro 
Craiova — C.C.A. (la Pitești), Praho
va Ploiești — Petrolul Ploiești și Vo
ința București — Rapid Mizil (Ia Plo
iești), Ind. Sîrmei — Știința Cluj (la 
Turda), C.S.M. Reșița — Minerul Lu- 
peni (Ia Arad), Dunărea Giurgiu — 
Progresul București (la Roșiori), 
S.N.M. Constanța — Farul Constanța 
(la Constanța), C.F.R. Timișoara — 
Știința Timișoara (la Timișoara), Pe
nicilina Iași — Laminorul Roman (la 
Pașcani).

Partidele C.S.M. Sibiu — Dinamo 
București (la Brașov), Unio Satu Ma
re — Dinamo Bacău (la Bistrița), A- 
rieșul Turda — Corvinul Hunedoara 

din programul concursului de duminică: 
Steagul roșu — Minerul, Știința Cluj 
— Progresul, C.S.M.S. — Farul, C.S.M. 
Baia Mare — Dinamo Săsar, Rapid 
Focșani — Metalul Tîrgoviște etc.

In urma trierii buletinelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 16 din 16 
aprilie au fost găsite. 25,60 variante 
cu 12 rezultate exacte 908,30 variante 

o abundență de faulturi, care — fi
rește — au influențat negativ cursivi
tatea jocului. Iată, de altfel, cum este 
exprimată cifric observația noastră 5 
raport de faulturi 36—14 în.. ..fa
voarea* echipei gazdă.

Să recunoaștem că este prea mult, 
chiar dacă are,sie faulturi nu depășeau 
în general limitele, nu deveneau pericu
loase. Și astfel, victoria muncită și pe 
deplin meritată a fotbaliștilor brașo
veni a fost într-o oarecare măsură um
brită. Cu atît mai mult cu cît în com
ponența acestei formații sînt jucători cu 
o bună tehnică individuală, care au ară
tat în cursul meciului că pot deposeda 
un jucător de balon și fără să facă 
fault

(c. a.)

ter creator al echipei — prospețimea 
adusă de Frățilă în centrul liniei de 
atac, promițătorul debut al lui Da
vid pe aripa stîngă precum și faptul 
că Ene II a fost o bună soluție pen-- 
tru suplinirea indisponibilității lui V.' 
AngheL Ene II a greșit însă în repri
za a doua cind — dorind parcă să 
marcheze și el, cu orice preț — a 
fost prea individualist sau s-a inter
calat deseori în tripletă, în loc să ac-- 
ționeze ca o extremă, lucru pe care 
în repriza I arătase că știe să-1 facă.'

Așteptăm din partea dinamoviști- 
lor o reeditare a jocului de duminică 
și tn compania unui adversar care 
aă-i «ervească o replică mai serioasă 
decit a reușit-o Minerul Lupeni, o 
formație pe care în alte ocazii am 
văzut-o jucînd mult mai bine.

(ct. c.)

(la Sibiu) și Mureșul Tg. Mureș — 
Steagul roșu Brașov (la Mediaș) se 
vor disputa la date ce se vor anun
ța ulterior.

Ora de începere a meciurilor de 
Cupă : 16,30.

.’OI IN CAPITALA: 
METALUL — RAPID

Meciul de Cupă Metalul București
— Rapid București va avea loc joi 
In Capitală, pe stadionul Giulești.

STEAGUL ROȘU JOACA VINERI 
LA ISTANBUL CU FENERBAHCE

Steagul roșu Brașov va susține vi
neri un nou meci în cadrul compe
tiției balcanice pentru echipele cla
sate pe locul doi în campionatele țâ
rilor respective. Adversara Steagului 
roșu va fl Fenerbahce din Istanbul. 
Jocul se va disputa la Istanbul.

LOCAȚIUNE DE BILETE

Pentru cuplajul de fotbal de du
minică 23 aprilie de pe stadionul „23 
August" (Rapid — Corvinul și C.C.A.’
— Petrolul), biletele se pun în vîn- 
zare începînd de joi 20 aprilie Ia ca
sele obișnuite.

eu 11 rezultate exacte 12.955,80 va
riante cu 10 rezultate exacte.

PREMIILE CONC. PRONOEXPRES 
DIN 12 IV

II 10 variante a 7.436 lei
III 53 variante a 1.511 lei
IV 301 variante a 408 lei

V 1.091 variante a 112 lei
VI 4.969 variante a 28 lei
Report ptr. concursul de mîine

87.691 lei

A

AZI ESTE ULTIMA ZI IN CARE 
MAI PUTEȚI DEPUNE BULETINE
LE PENTRU TRAGEREA PRONO
EXPRES DE MIERCURI CARE VA 
AVEA LOC LA VASLUI.

DEPUNINDU-VA FARA INTIR- 
ZIERE BULETINELE PENTRU 
TRAGEREA PRONOEXPRES DE 
MIERCURI AVEȚI POSIBILITA
TEA, CA ATIȚI ALȚI PARTICI- 
PANȚI, SA OBȚINEȚI UN PRE
MIU IMPORTANT.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nosport.
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„Cupa Dinamo “

Duminică au luat sfirșit întrecerile 
d« tir din cadrul tradiționalului con
curs republican, dotat cu „Cupa Di- 
namo‘. Confruntarea a constituit un 
bun prilej de verificare a stadiului de 
pregătire a trăgătorilor fruntași si mai 
ales a cotnponenților lotului R.P.R. în 
vederea apropiatelor întîlniri interna
ționale.

Cu excepția valorosului rezultat obți
nut de Iosif Sîrbu (C.C.A.) la armă 
liberă 3 X 40 focuri, poziția culcat, 
398 puncte din 400 posibile și al perf©ro
manțelor lui Ștefan Petrescu (Dinamo) 
la pistol viteză si Traian Cogut (C.S.M.S. 
Iași) la armă liberă 3 X 30 focuri ju
niori, nu s-au obținut performanțe deo
sebite.

Menționăm însă comportarea satisfă
cătoare a unor trăgători tineri în plină 
afirmare ca : Margareta Filip (Olimpia 
Brașov), care, cu performanta realizată 
la armă liberă 3 X 30 focuri junioare, 
ar fi ocupat locul patru în întrecerea 
Senioarelor, Țiței Florin (Olimpia Bra
șov). Gabriel Itu (Dinamo) și Petre 
Păduraru (C.S.M.S. Iași) la armă liberă 
S X 30 focuri juniori.

La probele de armă liberă seniori 
și senioare, rezultatele realizate de ma
joritatea trăgătorilor fruntași (cu excep
ția celor obținute de L. Cristescu, I. 
Vicarii și alții) și în special de com- 
ponerPH lotului R.P.R. sînt nesatisfă- 
căt O'jre. Cifrele obținute anul acesta 
Sînt mult mai slabe față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, din 
cauză că. o serie de trăgători cu ex
periență ca : N. Rotaru, M. Rusescu, 
M. ^erecatu. Ana Goreti, Paraschiva 
Almimn. Sanda Caseti, Jaqueline Zvo- 
nevschi s-au comportat sub așteptări 
ia armă liberă trei poziții.

Secția de tir a Clubului sportiv Di- 
■anv» București, prezentind lotul cel 
nuri omogen la toate probele, a ciștigat 
pe merit trofeul pus în joc.

a fost ciștigată
Iată rezultatele tehnice înregistrate : 

armă liberă calibru redus 3 X 40 f. 
seniori, poziția culcat ; 1. I. Sîrbu
398 p„ 2. G. Toth (Dinamo) 395 p.j 3. A. 
Mititclu (C.S.M.S. Iași) 395 p., pe echi
pe : C.C.A. 1568 p. ; poziția în ge
nunchi : 1. M. Ferecatu (Dinamo)
380 p., 2. L. Cutcutache (Progresul) 379 
p., 3. N. Rotaru (C.C.A.) 376 p. ; pe 
echipe : Dinamo 1479 ; poziția în pi
cioare : 1. I. Sîrbu 364 p., 2. L. Cris-
tascu (C.C.A.) 362 p.t 3. M. Rusescu
(Dinamo) 358 p. ; pe echipe ; C.C.A. 
1424 p. ; pe trei poziții : 1. I. Sîrbu
1137 p.. 2. L. Cristescu 1123 p.. 3. T.
Ciulu (C.C.A.) 1120 p., pe echipe : 1. 
C.C.A. 4465 p., 2. Dinamo 4440 p., 3. 
C.S.M.S. Iași 4372 p. ; armă liberă 3 X 
30 f. senioare, poziția culcat : 1. Ioana
Soare (Știința) 292 p., 2. Elena Dan-ciu 
(Metalul) 292 p., 3. Denise Popa (C.C.A.) 
291 p. ; pe echipe : Victoria 861 p ; 
poziția în genunchi : 1. Anca Drago-
mir (C.S.M.S. Iași) 279 p., 2. I. Soare
278 p.. 3. J. Zvonevschi (Dinamo) 275 p.,
pe echipe : Victoria 818 p. ; poziția 
în picioare : 1. Mariane Miiller (Vic
toria) 262 p., 2. Maria Otz (Victoria)
257 p., 3. I. Soare 253 p.. pe echipe : 
Victoria 767 p. ; pe trei poziții : 1. I. 
Soare 823 p.. 2. M. Otz 820 p.. 3. M. 
Miiller 815 p., pe echipe : 1. Victoria
2446 p.» 2. Dinamo 2380 p.. 3. Progresul 
2371 p. ; armă liberă 3 x 30 f. juniori, 
poziția culcat : 1. G. Sicorschi (Olim
pia Br.) 291 p., 2. T. Gogut (C.S.M.S. 
Iași) 291 p., 3. M. Lazăr (Știința) 291 
p., pe echipe : Știința 867 p. ; poziția 
în genunchi : 1. T. Gogut 286 p.. 2. I.
Olărescu (Știința) 279 p.. 3. N. Coman ' 
(C.C.A.) 274 p., pe echipe : Știința 819 
p ; poziția în picioare : 1. T. Cogut !
279 p.. 2. M. Lazăr (Dinamo) 263 p.. 3.
I. Olărescu 263. p„ pe echipe : (Olim
pia Br.) 739 p. ; trei poziții : 1. T.
Cogut 847 p., 2. I. Olărescu 829 p.. 3. 
N. Coman 815 p.. pe echipe : 1. Știința

de organizatori
2415 p., 2. Olimpia Br. 2408 p., 3.
C.S.M.S. Iași 2368 p. La armă liberă 
3 X 30 f. junioare, Margareta Filip a 
ciștigat Ia toate pozițiile de tragere, 
cu 286 p ; 277 p. ; 250 p. și respectiv 
813 p. ; pistol viteză GO f : 1. St. Pe
trescu 585 p., 2. M. Dumitriu (C.C.A.) 
582 p., 3. I. Tripșa (Dinamo) 577 p., pe 
echipe : 1. Dinamo 2297, p., 2. C.C.A.
2254 p., 3. Știința 2190 p. Proba de ta
lere aruncate din turn, organizată de 
F.R.T. in afara „Cupei Dinamo", a fost 
ciștigată de I. Dumitrescu cu 193 t., ur
mat de G. Enache 190 t. și D. Danciu
188 t.

Clasament general pe echipe : 1. Di
namo 44 p., 2. Știința 64 p., 3. C.C.A. 
67 p., 4. Progresul 72 p„ 5. C.S.M.S. 
Iași 85 p.

P. GORETI
★

Miine cu începere de la ora 10, pe 
poligonul Tunari are loc un nou și 
important concurs de tir la care par
ticipă numai trăgătorii din lotul R.P.R.

Plutonul condus de G. Moiceanu rulează in forță pe șoseaua București- 
Pitești. Fază din prima etapă a concursului organizat de consiliul raional 

U.C.F.S. I. V. Stalin
Foto : H. Nandi

Duminica pc șoseaua București Duilca Ploiești

Peste 200 de cicliști in întrecere...
— Aurel Șelaru (Dinamo) un învingător merituos —

HHNDBHLm?

Luptă pasionantă în seria a ll-a
sînt 5 etape de disputat 
și întrecerea este depar
te de a putea desemna 
pe cîștigători. Fără în
doială că cele mai bine 
plasate sînt formațiile 
timișorene, al căror joc 
direct a entuziasmat du
minică pe spectatorii lo
cali. Dar, echipele dina- 
moviste din Brașov și 
Tg. Mureș, care posedă 
loturi destul de valoroa
se, ,sînt gata să profite 
de cel mai mic „acci
dent" al fruntașelor cla
samentului. Nu sînt însă 
de neglijat nici șansele 
echipelor studențești din 
Craiova și Petroșani, ce 
s-au dovedit, pînă în 
prezent, outsideri extrem 
de periculoși.

In cealaltă serie, Di
namo București (handi
capată de lipsa unor ti
tulari) și Rapid Bucu
rești, deși nu strălucesc, 
în retur, își continuă și
rul victoriilor la scor.

Prima etapă a concursului dotat cu 
trofeul „Cupa consiliului raional 
U.C.F.S. I. V. Stalin", desfășurată 
simbătă după amiază între bornele 
kilometrice 8—48 de pe șos. Bucu
rești—Pitești, a fost extrem de rapi
dă, dar fără istoric. In vervă deose
bită, marea majoritate a celor 46 de 
cicliști care au luat startul în cursă 
au rezistat tentativelor de evadare 
inițiate pe parcurs îndeosebi de 
membrii lotului R.P.R., astfel că la 
sprintul final s-a prezentat aproape 
tot plutonul. învingător Vasile Do- 
brescu (Voința) cronometrat la capă
tul celor 80 km cu lh56:40. Medie 
orară: 41,180 km. El a fost urmat în 
ordine de Gh. Calcișcă (Dinamo), Șt. 
Poreceanu (Victoria), S. Duță (C.C.A.), 
C. Moiceanu (Victoria) și alți 33 ci
cliști în același timp cu cîștigătorul 
etapei.

Duminică dimineața a avut loc e- 
tapa a doua a competiției la care au 
participat șapte categorii de aler
gători. Dificilă alegere! Noi am ple
cat cu caravana avansaților. La Bu- 
ciumeni, după cîțiva km. de la start 
cicliștii sînt nevoiți să părăsească 
pentru puțin timp șoseaua, cotind 
pe un drum anevoios. Dar nu le pare 
rău, pentru că pe locul respectiv se 
construiește un frumos pod viaduct

care in viitor ii va scăpa de un „ina
mic" : bariera de cale ferată. La Buf
tea, pină unde nu am notat nimic 
deosebit, părăsim caravana avansați
lor (mai aveau de străbătut peste 
100 km) și ne oprim in dreptul im
punătoarelor blocuri ale studiou
lui cinematografic, pentru a urmări 
și cursele celorlalte categorii de aler
gători, care se întreceau pe distanțe 
mult mai mici. Peste puțin timp prin 
fața noastră se duceau și se înapoiau 
grupuri-grupuri de tineri alergători 
care pedalau cu vigoare.

Pornim din nou după avansați pe 
care îi întîlnim — de data aceasta 
numai pe 11 dintre ei — în comuna 
Cojereanca — reintoreîndu-se spre 
București. Pînă la. sosire mai aveau 
de străbătut circa 40 de km. Ce se 
întîmplase pînă atunci în cea mai im
portantă cursă a competiției? La du
cere, după 50 km de la plecare, ru
tierii din lotul național au trecut la 
o trenă de lungă durată ceea ce a 
dus la evadarea lor și a lui V. Do- 
brescu, cîștigătorul primei etape. Ion 
Cosma animatorul cursei pînă în a- 
propiere de întoarcere a fost nevoit 
să abandoneze, deoarece la trecerea 
unui terasament de cale ferată i 
s-au rupt cîteva spițe la roată. Fuga
rii se detașează net. In plus, o ba

rieră, imediat după punctul de în
toarcere oprește grosul plutonului 
mai mult de zece minute. Micul grup 
fruntaș rulează acum compact, pînă 
la Mogoșoaia. De aici, membrii lotu
lui îl hărțuiesc pe V. Dobrescu, pre
tendentul la primul loc în clasa
mentul general și astfel doi din
tre ei, Aurel Șelaru și Ion Braharu 
reușesc să se detașeze. Aurel Șelaru 
ci.știgă demarajul cu timpul de 3h 
21:40 (130 km). Pe locul trei a sosit C. 
Moiceanu cronometrat cu 3h21:59 urmat 
în ordine de S. Duță, L. Zanoni, Gh. 
Rădulescu, M. Voinea, Tr. Cojocnea- 
nu, G. Moiceanu, Gh. Calcișcă ace
lași timp și V. Dobrescu 3h 22:07. 
Primele cinci locuri în clasamentul 
general individual : 1. Aurel Șelaru 
(Dinamo) 5h 18:20, 2. I. Braharu
(C.C.A.) 5h 18:20, 3. C. Moiceanu
(Victoria) 5h 18:39, 4. S. Duță (C.C.A.) 
5h 18:39, 5.' Gh. Calcișcă (Dinamo) 
5h 18:39.

Și acum iată cîștigătorii celorlalte 
probe: tineret-pistarzi (60 km): E. 
Bărbulescu (D) lh 37:30; Juniori cat. 
I (40 km): S. Mihălțeanu (Vict.) lh 
15:31; fete (16 km): Marcela Rusu 
(I.T.B.) 47:10; biciclete semicurse (20 
km): N. Danialopol (I.T.B.) 40:31; bi
ciclete oraș (10 km): D. Panaiteșc” 
(Met.) 20:49. Și-au disputat întâietatea 
peste 200 cicliști.

TR. 1OANIȚESCU

Dinamovistul Pană aruncă la poartă cu toată opozi
ția lui Zână și Ctona. Cimpoiaș este gata să inter
vină în acțiune. Imagine din partida C.C.A. — 
Dinamo Bacău, desfășurată duminică

In urma eșecului suferit de lider — 
Tehnometal Timișoara — șapte din 
cele opt formații participante în seria 
a Il-a a campionatului republican mas
culin de handbal în 7 s-au regrupat 
din nou în clasament pe o distanță 
de numai 5 puncte. Fără îndoială că 
în această grupă, cu excepția Rapidu
lui din Oradea, toate echipele sînt de 
yalori sensibil egale.
1 Faptul nu poate decît să bucure, 
faiai ales dacă ținem seama că în a- 
ceastă grupă activează și reprezentante 
ale unor orașe care nu cunosc o tra
diție în handbal (Petroșani, Craiova). 
De la o etapă la alta, meciurile pro
gramate în această serie sînt mai in
teresante, ridicîndu-se peste un nivel 
mediu calitativ. In aceste condiții și 
lupta pentru calificarea în turneul 
final prezintă un interes major pentru 
iniile de iubitori ai handbalului, Ițjlai

In această grupă însă, 
foarte interesant de ur
mărit va fi lupta pen- 

>n Capitală, tru evitarea retrogradării 
în care sînt angrenate 

■Știința Galați, Dinamo Bacău și 
C.S.M.S. Iași. De altfel, un meci de
cisiv va avea loc chiar duminică la 
Galați, unde studenții primesc vi
zita formației ieșene. A. V.

Iată cum arată clasamentele după 
această etapă :

SERIA I
1. Rapid București 9 8 10 185:118 17
2. Dinamo București 9 8 0 1 184:108 16
3. Știința București 9 4 14 157:135 9
4. C.C.A. 9 4 0 5 169:159 8
5. Petrolul Teleajen 9 3 15 128:149 7
6. Dinamo Bacău 9 3 15 122:189 7
7. C.S.M.S. Iași 9 2 16 128:165 5
8. Știința Galaji 9 117 122:172 3

SERIA A II-A
1. Tehnometal Timișoara 9 6 12 191:163 15
2. Știința Timișoara 9 6 0 3 193:156 12
3. Dinamo Brașov 9 5 13 155:124 11
4. Dinamo Tg. Mareș 9 5 0 4 166:139 10
5. Știința Petroșani 9 4 14 143:142 9
6. Știința Craiova 9 4 14 152:165 9
7. Voinfa Sibiu 9 4 0 5 144:142 8
8 n-’nid Ora ' 9 0 0 9 9! :226 0

€. C. A. sc îndreaptă sigur spre titlul (lc campioană
• VINERI ÎNCEPE LA SIGHIȘOARA TURNEUL FINAL AL CAMPIO

NATULUI FEMININ
Prin victoria obținută duminică la 

Sighi șoara și / înfrîngerea textilișfilor 
din Cisnădie ' ” ‘ ‘
luat un avans de 6 puncte în clasa
ment. Militarii _  J.’..
Ijoc foarte bun (mai ales în atac) „. 
întreaga lor comportare lasă să se 
întrevadă siguranța cu care pășesc 
oe drumul spre titlul de campion'. 
Pentru celelalte locuri fruntașe, lupta 
se va da între Chimia Făgăraș, ac
tuala campioană, Textila Cisnădie și 
O.S.M. Reșița. Iată clasamentul după 
Rocurile de duminică :

la Jimbolia, C.C.A. a

au făcut din nou un
si

X C.C.A. 9 8 1 0 143: 93 17
E. Chimia Făgăraș 9 5 1 3 117: 75 11
B. Textila Cisnădie 9 5 1 3 122: 99 11
4. C.S.M. Reșița 9 5 1 3 115:101 11
5. Voința Sibiu 9 405 «9: 92 8
6. Victoria Jimbolia 0 3 2 4 76: 85 8
V. Voința Sighișoara 9 207 91:135 4

Dinamo Brașov. 9 1 0 8 83:162 2

început cu o săptămînă în urmă, 
campionatul republican feminin dc 
handbal în ll, care se dispută în a- 
cest an după o nouă formulă, se a- 
propie de faza finală. Pentru turneul 
final s-au calificat : Mureșul Tg Mu
reș. Projresul București, Rapid Bucu
rești și Știința Timișoara. Iată, de 
altfel, rezultatele înregistrate în ca
drul etapei interregionale: Voința 
Cîmpiifun-Ț Moldovenesc — Mureșul 
Tg. Mureș 2-IO (2-6) ; Unirea tr. 
Măgurele — Progresul București 1-17 I 
(0-9) ; Minerul Vulcan — Știința Ti
mișoara 3-8 (1-3) ; C.F.R. Ploiești — 
Rapid București -5-20 (0-9).

Primele focuri ale turneului fina! 
(turul) se vor desfășura la sfîrșitul I 
acestei săptăinîni la Sighișoara. |

„Cupa Primăverii** 
de sportivii

Cea de a doua întîlnire hipică 
din acest an, dotată de organizatori 
(clubul Dinamo) cu „Cupa Primă
verii", a consacrat echipa Dinamo 
drept una dintre cele mai puternice 
formații din Capitală. „Scorul" con
cursului este concludent: Dinamo 
420 puncte, E.H.A. 206 p., Știința 
64 p. Astfel, prețiosul trofeu a ră
mas acasă... La această frumoasă 
victorie au contribuit mai toți călă
reții dinamoviști: Pinciu, Recer,
Stana, Boiangiu, Longo etc. Ne-au 
plăcut în mod deosebit evoluțiile lui 
Vasile Pinciu pe Văpaia, un cal 
minunat, cu mari posibilități de 
firmare, ale Mihaelei Rădulescu pe 
Rindunica și Grinda, Oscar Recer 
pe Nela, Petre Stana pe Savant și 
Aldea Dorin pe Jegălia. Nu-i putem 
uita nici pe Gheorghe I.anga (E.H.A,) 
cu al său Rubin, pe Elena Ionescu 
(Știința) cu Diavolo sau pe D. He
ring cu Machedon care și-au adus 
o prețioasă contribuție la reușita în
trecerilor

Ultimul concurs hipic ne-a oferit 
constatări îmbucurătoare în ceea ce 
privește pregătirea actuală a călă
reților (seniori și juniori) în pro
bele de obstacole. Punem însă între
barea federației de specialitate și 
cluburilor cu secții hipice din Ca
pitală : pe cîn-i un asemenea prilej 
și în cazul călăreților de la dresaj ? 
Cit mai au de gînd să-i țină în 
anonimat ? Oare consideră forul 
nostru de specialitate și cluburile 
respective că demonstrațiile de 
dresaj făcute în pauze, plăcute ce-i 
drept și mult apreciate de public, 
pot înlocui concursurile? Inexpli
cabilă subestimare a acestei impor
tante ramuri a echitației ! Considerăm 
că e timpul ca probele de dresaj 
să-și reia de îndată locul în pro
gramele concursurilor de echitație.

a fost păstrată 
dinamoviști

Dresajul, probă la care participăm 
Ia Olimpiadă și în marile concursuri 
hipice internaționale, nu mai trebuie 
să fie vitregit de acei care fie că 
nu-I în{eleg și deci nu-1 stimulează, 
fie că, din comoditate, renunță atît 
de ușor la acest atractiv gen de în
trecere sportivă.

lată rezultatele tehnice : Obsta
cole „nenumerotată" : 1. Slana Petre
(Dinamo) pe Savant 36,8 sec. ; X O. 
Recer (Diiiamo) pe. Nela 37.7 sec. Ob
stacole juniori: 1. Iolanda Lazăr (E.H.A.) 
pe Merzult 0 p. 55,2 sec. ; 2. A. Dones- 
cu (E.H.A.) pe Bimbo 0 p. 1:01,8 : 3. 
T. Stanciu (E.H.A.) pe Sebeș 0 p. 1:05,5. 
Obstacole categ. mijlocie: 1. V. Pinciu 
(Dinamo) pe Văpaia 0 p. 1:11,2 ; 2 
Gh. Langa (E.H.A.) pe Rapsod 4 p. 
1:21,8; 3. Elena Ionescu (Știința) pe 
Diavolo 4 p. 1:22, 0. Obstacole S.V 
(după baraj): 1. E. Boiangiu (Di nani o) 
pe Păpurioa 0 p., 32,1 sec. ; 2. V. Pin 
ciu pe Clasic 4 p. 27.9 sec. ; 3. V. Do- 
beânti (Dinamo) pe Nașu 4 p. 34,5 sec 
Obstacole ștafetă: 1. E.H.A. (Iolandi 
Lazăr și T. Stanciu pe caii Merzuli și 
Lux) 0 p. 2:05,4. ; 2. Dinamo (Vasîh* 
Piaciu și Stana P. pe Văpaia și Savant) 
0 p. 2:09,2. Obstacole durată : 1. Dorin 
Aldoa (Dinamo) pc Jegălia 29 p. ; 2. 
A. Costea (Știința) pe Sapa 27 p. ; 3 
V. Ptiiu (Dinamo) pc Păun 25 p. Ob
stacole fete : 1 și 2 Mihaela Rădulescu 
(Dinarno) pe caii Rindunica și GrîniLi. 
3. Zita Ponici (Știința) pc Sapa. Ob
stacole pe echipe: 1. DINAMO (Recct. 
Long© și Stana) 4 p. timp 32,2 ; 2 
E.H.A.—juniori (Done'scu, Lazăr, Stan 
ciu ) 4 P. 33,7 sec. Obstacole mijlocie : 
1. Vasile Pinciu pc Văpaia: 2. D. He
ring (E.H.A.) pe Machedon.

OCTAVIAN GINGU

; Scrisoare deschisă adresată 
' ziarului de către coniponenții 

echipei Știința București 
Echipa de rugbi Știința Bucu

rești, analizind comportarea avută 
in meciul cu Olimpia Brașov din 
9 aprilie a.c., iși exprimă dezapro- ■ 
barca totală față de incidentul pe
trecut, incident care a umbrit com
portarea de pină acum a jucători
lor ei.

In același timp, ne manifestăm 
regretul că, publicul spectator, ve
nit să asiste la o adevărată între
cere sportivă a fost desconsiderat, 
atitudinea noastră neavind nimic 
comun cu aceea a unor sportivi 
de tip nou.

Noi ne considerăm pe deplin vi- 
novați. In loc să manifestăm o 
atitudine disciplinată, corectă, așa1 
cum se cere unor viitori educatori,' 
am dat un prost exemplu colegi
lor noștri.

Fapta noastră merita să fie dras
tic sancționată pentru a putea ser
vi și altora drept învățătură.

Prin prezenta scrisoare deschis^ 
adresată ziarului „Sportul popular", i 
ne angajăm, cu toată hotărîrea, să' 
nu mai greșim. Ne vom strădui să 
fim la înălțimea îndatoririlor noas
tre profesionale și sportive, să 
fim exemple de disciplină și com
portare sportivă.

Primiți salutul nostru sportiv.

Rugbiștii din lotul republica 
își continuă pregătirile

• Mîine pe stadionul Republic 
(începînd de la ora 16,30). lotul rt 
publican participă la cel de al tre 
lea antrenament comun de pregî 
lire. în vederea întrecerilor din ci 
drul ..Cupei Victoriei"* si a meci» 
lui ou reprezentativa Italiei.

i. ' i



NOTE CRITICE

ION ȚIRIAC

Iiî turneul lotului: TIRIAC PE PRIMUL LOC Fumoasa Didona...

Tcnisintinii bucurcștcnî 
importantă a 

zonului de tenis în aer liber a luat 
sfîrșit ieri. Pe terenurile de la Pro
gresul, cei opt componenți ai lotului 
republican au disputat ultimele întîl- 
niri de simplu, care aveau să dea 
formă definitivă clasamentului în acest 
interesant turneu, menit a fi o veri
ficare a primelor noastre rachete.

De fapt, învingătorul întrecerii era 
cunoscut încă din penultima zi. Cam
pionul republican Ion Țiriac, care în 
cursul partidelor susținute a arătat 
o formă promițătoare pentru început 
de sezon, figura neînvins pe primul 
loc în clasament, nemaiputînd fi ajuns 
de cel de al doilea clasat, maestrul

Prima competiție

își disputa „Cupa Primăverii"
emerit al sportului Gh. Viziru. 
după amiază în ultimele jocuri,

se-

9

Au luat slir$i( întrecerile din cadrul „zonelor"

acum, finalele
La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-au desfășurat întîlnirile din cadrul 
etapei de zonă a campionatelor re
publicane individuale de seniori. în 
majoritatea „zonelor" meciurile au 
fost spectaculoase (mai cu seamă 
la Galați, 
ție au făcut 
Și

..zonelor' 
spectaculoase (mai

Iași și Craiova). Excep- 
întîlnirile ' ‘

de la Tg. Mureș, 
s-au ridicat la nivelul 
boxeri de categoria I.

Galați (prin telefon de la trimi
sul nostru). Peste 3.000 de specta
tori au asistat duminică dimineață 
la reuniunea finală a etapei de zonă 
din localitate. Dacă în primele două 
gale ei au fost impresionați, doar 
de dîrzenia majorității pugi iiștilor, 
în schimb, în ultima reuniune gălă- 
țenii au putut urmări și partide de 
o bună valoare, unele deosebit de 
dramatice. Astfel, la categoria cocoș, 
V. Mahu (Iași) a „stat" de 3 ori 
la podea în șase minute de luptă 
cu bucureșteanul C, Ciucă. Am re
ținut forma excelentă a lui Tănase 
Pintilie (Constanța),
(Buc.) și Ghcțu Velicu (Buc.). Iată 
rezultatele în ordinea 
I. Toma (Buc.) b.ab.
(Buc.) ; C. 
v. ri.' ; 
b.desc. 2 M. Ghencea (Buc.) ; T. 
Pintilie (Constanța) b.p. Șt. Popoacă 
(Braila) ; M. Trancă b.k.o. 1 Gh- 
Burdujan. (Iași) ; D. Enuț (Buc.) 
b.p. C. Gherasim (Buc.) ; T. Con
stantin (Constanța) b.ab. 1 Gh. Bu- 
zatu (Craiova).; R. Deca (Craiova) 
b.desc. 3 V. Vlădescu (Ploiești) ; 
V. Ghetu (Buc.) - b.k.o. 1 1. Roșea 
(Sibiu).’— R. CALĂRĂȘANU.

Cluj (prin telefon). Spectatorii 
care au vizionat .întîlnirile din ca-, 
drul „zonei" de la Cluj: au fost’ de
zamăgiți de slaba calitate a parti
delor. Nici arbitrajele nu s-au ridicat 
la nivelul așteptărilor. Dintre de
ciziile eronate, cea mai flagrantă a 
fost aceea acordată lui Ludovic 
Csehi (Bocșa) în meciul pe care 
acesta La susținut cu M, Dumitrescu 
(Buc.). Arbitrii L. Papp (Cluj) și 
C. Chiriac (Sibiu) l-au „văzut" în
vingător pe Csehi, deși bucureșteanul 
fusese. net superior. Alte rezultate : 
P. Pavel (Galați) b.p. 
(Oradea) . •
b.p. Gh. Anghel (Buc.) ; I. Dinu 
(Constanța) b p. V. Ștefu (Buzău) ; 
Gh. Dumitru (Buc.) b. dese. 3 Gh. 
Deak (Cluj) ; I. Astaloș (Buc.) b.p. 
P. Osman (Hunedoara) ; T. Crîn- 
gașu (Buc.) b.p. AL Eftimie (Buc.) ; 
M. Nicolau (Cîmpina) b.k.o. 1 Șt. 
Panduru (Călărași).

V. CACOVEANU-coresp

de la Cluj 
care rareori 

cerut unor

Toma Ilie

categoriilor :
2 M. Stan

Chică (Buc.) b.k.o. 2
MaîiU (Iași) ; A. Nagy (Bocșa)

V. Cărianu
V. Barbu (Constanța)

Constanța (prin telefon). Cel mai 
frumos meci din finala competiției 
l-au furnizat mijlocii I. Păduraru 
(Cîmpina) și V. Badea (Buc.). 
Păcat însă ca greșind decizia (juriul 
l-a declarat învingător pe Badea) 
arbitrii nu au fost la înălțimea în- 
tîlnirii. De altfel, corpul de arbitri- 
judecători (I. Niță, C. Dobrotă, C. 
Tudose, R. Ciobotaru) l-a gratificat 
cu o victorie nemeritată și pe Lucian 
Duță, în semifinale, în ---- ' '

și pe' 
partida cu

meciul cu
Btimbea

Ailenir
c.
M. 
în ordinea

M. Cristea (Buc.), D. 
(Tu'cea), FI. Patrașcu 
C. Bumbea (Reșița). I.

A. Morăruș,’ ca 
(Reșița) în 
(Buc.), lată cîștigătorii 
categoriilor : 
Constantin 
(Craiova).
Marcu (Cimpulung Muscel), A. Gă- 
nescu (Buc.), V. Badea (Buc.), St 
Cojan (Galați) și Tr. Stuparu (Cra
iova). CH. GOLDENBERG-coresp.

Hunedoara. întîlnirile disputate în 
localitate au dat următorii învin
gători : A'. Bariciu (Buc.), M. Ma
rinescu (Craiova), E. Cișmaș (Buc.), 
D. Done (Buc.), M. Godeanu (Cra
iova), I. ................- .
(Bocșa), 
loanovici (Cluj) 
V. ALBIN

Ailenii (Buc.), Gh. Ionel 
I. Pifigoi (Buc.) și Em.
'"liij). C. MORARIU și
— coresp.

Tg. Mureș, 
de zonă din 
(Galați), D. 
M. Goanță ( 
(Buc.), Șt. Vituș (Cluj), V. Mîrza 

.. _ Rjzea (Buc.), N. Tudor 
(Hunedoara), E. Schnapf (Buc.).

P A UȘ-coresp.

lata cîștigătorii etapei 
localitate: I. Marin 

Răgălie (Constanța), 
Craiova), 'I. Florea

(Cluj), D.

I.

galei de 
eliminarea din

Oradea.
Oradea a 
competiție 
de către
Iată lista
nale: L. Ambruș (Buc.), 
dreaniu (Buc.), D. Fieraru 
Gh. Vieru (Iași), O.

Surpriza 
constituit-o 
a lui Șerbu Neacșu (Buc.) 
constănțeanul Gh. Neagu. 
celor calificați pentru fi- 

N. Mîn-
(Buc.),

Baciu (Buc.), 
C. Anton (Buc.), Gh. Neagu (Con
stanta), P. Mentzel (Timișoara), O. 
Cioloca (Galați). I. GHIȘA-coresp. 
regional.

Ieri
- , , cei

doi fruntași au obținut noi victorii. 
Tiriac l-a întrecut pe Rakosi cu 7—5, 
6—4, 8—6, iar Viziru a aVut de lup
tat cinci seturi în fața tînârului tenis- 
man clujean V. Serestei- de care a 
dispus pînă la urmă cu 4—6, 6—1, 
4—6, 6—3, 6—4-

In celelalte jocuri, Cristea a revenit 
în concurs cu o victorie la Năstase 
(6—2, 7—5, 6—3), iar Bosch a în
trerupt partida sa cu Bardan la sco
rul de 6—8, 8—6, 6—2.

Partida întreruptă vineri între Bar
dan și Serester a revenit primului cu 
scorul final de 7—5, 4—6, 6—4, 8—6.

Iată acum clasamentul turneului de 
verificare a lotului republican: 1. I. 
Țiriac (Dinamo) 7 victorii ; 2. Gh. 
Viziru (C.C.A.) 5 v.; 3. Ațex. Bar
dan (Dinamo) 4 v. (1) ; 4. G. Bosch 
(Progresul) 3 v. (1); 5. E. Cristea 
(Progresul) 3 v.; 6. C. Năstase 
(C.C.A.) 2 v.; 7. V. Serester (Știința 
Cluj) 2 v.; 8. I. Rakosi (Dinamo) 
1 v.

Un nou concurs de tenis a început 
ieri în Capitală. Federația romînă de 
tenis, în colaborare cu Comisia oră
șenească organizează „Cupa Primă
verii", competiție rezervată jucători
lor de categorii superioare, cu parti
ciparea membrilor lotului republican. 
Concursul cuprinde probe de simplu 
și dublu, desfășurîndu-se după siste
mul eliminatoriu. Cei 8 jucători din 
lotul republican de. seniori vor intra 
în competiție începînd din faza opti
milor de finaîă.

întrecerile au loc în fiecare după 
amiază pe terenurile Centrului de an
trenament nr. 2 din Calea Plevnei.

dragostea 
margini... 

iar apoi

...a stropit pămîntul anticei Carla- 
gina cu multe lacrimi : Eneas — ne 
spune Vergiliu — a părăsit-o pe fru
moasa regină tocmai cînd 
acesteia nu mai cunoștea 
Didona a plîns, a plîns, 
s-a înfuriat cumplit 1

La Iași, de aproape patru. ani, 
motocfcliștii își plîng și ei „soarta" 
pe care le-a hărăzit-o comisia regio
nală moto: să nu se întreacă în nici 
un concurs I Ieșenii își amintesc cu 
plăcere că în urmă cu patru ani asis
tau la spectaculoase curse motoci- 
cliste pe circuit închis. Și, 
timp, numărul motocicliștilor a 
cut vertiginos. Cite nu s-ar 
face pentru ca și ei să aibă 
cursurile lor I

...Dar, frumoasa Didona nu a fost 
niciodată la Iași, ca să se poată în? 
furia... Comisia regională de moto ar 
fi primit-o. Știți, nu e...motociclistă I

între 
cres- 

putea 
eon-

La Zătreni...

destul 
mîndresc

de 
cu 
cu

Comuna Zătreni e 
mare... Locuitorii ei se 
Întreprinderea de foraj Zătreni. 
gospodăria agricolă colectivă și cea
de stat, cu școala de 7 ani. dispen
sarul medical, dispensarul veterinar, 
cu poșta și căminul cultural dotat 
cu aparat de proiecție. Mai găsești 
la Zătreni magazine universale, un 
restaurant cu grădină de vară, o baie 
comunală și multe altele. Știți ce nu

găsiți la Zătreni ? E de necrezut J 
Zătrenii nu au teren de sport... De 
aceea, echipa de fotbal Petrolul joa
că „acasă"... deplaslndu-se la Băl- 
cești, comună la 20 de km de Ză
treni.

Ce-ar fi dacă tovarășii din consiliul 
raional U.C.F.S. Oltețu le-ar da o 
mină de ajutor tinerilor sportivi din 
Zătreni !?

Numai un motiv...

...îl făcea pe fostul președinte a{ 
asociației sportive de la Combinatul 
chimic Borzești — Petre Răgălie — 
să nu sprijine înființarea unei echip» 
de rugbi. Să-i dăm cuvîntul:

— Nu facem echipă de rugbi, to
varăși, fiindcă acesta este un ]oa 
brutal (III).

Dar rugbiștii se antrenau intens, 
cu echipament propriu, peste capul 
birocratului președinte al asociației 
sportive. Petre Răgălie — nu de 
mult timp — a fost schimbat, dar 
n-a părăsit „arena": a devenit se
cretarul asociației I In acest an, pen
tru înființarea secției de rugbi s-au 
alocat aproape 8.400 lei, dintre care 
4.386 lei pentru echipament. Prin 
„grija" secretarului asociației, banii 
stau nefolosiți.

Dacă riigbiul e un sport pe care 
tov. Petre Răgălie nu îl are la.... 
inimă 1

AURELIAN AXENTE
(după scrisorile primite de la E.. 
Ursu, N. Drăgan și L. Arbănașu)

Fx:hipa. feminina Rapid București a cucerit pentru a patra oară titlul de 
campioană a țării la baschet, iată, în fotografic, jucătoarele care au contribuit 
la cucerirea titlului în ediția 1960-1961 : Emilia Florescu, Olimpia Cîmpeanu, 
Antoaneta Sideă, Sanda Dumitrescu, prof. Sigismund Ferencz (antrenorul echi
pei), Brindușa Brineoveanu, Eva Ferencz, Cornelia Gheorghe (rîndul de sus) ; 
Anca Raooviță, Elena Ivanovici, Doina Lupan (căpitan al echipei), Erika Brech- 
ner (ritului de jos).

ftfrvuTrc din pag. 1)
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Iași. întîlnirile disputate în loca
litate au dat următorii cîștigători :
C. Dumitnașcu (Craiova), A. Olteanu 
(Buc.), V. Antoniu (Brăila), 
zitiu (Buc.), 
Stoian (Buc.),
D. Gheorghiu (Buc.),
(Buc.). P. CODREA-coresp. regional.

P. VI-
I. Marin (Buc.), M.

C. Stănescu (Buc.),
P. Zaharia

lentate, unele din ele promovate re
cent din echipa de junioare (Brîn- 
dușa Bcfncoveanu, Olimpia Cîm- 
peanu).

Concurs
Aproape 180 de înotători fruntași 

din institutele de învățământ supe
rior ale Capitalei au participat sîmbă- 
tă și duminică la concursul desfășurat 
la bazinul Floreasca. S-au obținut u- 
nele rezultate satisfăcătoare. Studen
ta Cristine Brethauer (I.M.F.) — 
studentă din R.D.G., care studiază 
în țara noastră, și-a depășit adver
sarele, cîștigînd probele 100 m liber 
(1:18,8), 100 m spate (1:25,1) și 400 
m liber (6:44,9).

Iată celelalte rezultate: FETE : 
100 m bras : Lia Nedelea (I.C.F.) 
1:33,8; 200 m bras: L. Nedelea 3:24,8; 
100 m fluture: E. Xantopol 1:48,5; 
ștafeta 4x100 m liber: I.M.F. 6:25,1; 
ștafeta 4x100 tn mixt : I.M.F. 7:08,7. 
BĂIEȚI: 100 m liber: C. Chirvăsuță 
(Construcții) 1:01,4; 100 m spate: D.

studențesc in Capitală
Kalimski 1:10,7; 100 m bras: E. Ia- 
clovski (Inst. Politehnic) 1:19,7; 100 
rn fluture: M. Olaru (I.C.F.) 1:15,3; 
200 m bras: E. Iaclovski 2:59,9; 400 
m liber : C. Chirvăsuță 5:03,4 ; ștafeta 
4x100 m liber: Inst. Politehnic 4:34,4; 
ștafeta 4x100 m mixt: Inst. Politeh
nic 5:10,7;

Clasamente: FETE: 1. I.M.F. 70 
puncte; 2. Univ. _C. I. Parhon" 50 p.;
3. I.C.F. 38 p.; 4. I.S,E, 25 p,; BĂ
IEȚI: 1. Inst. Politehnic 75 p.; 2. 
Construcții 46 p.; 3. I.C.F. 45 p.;
4. LLC.I.P. 26 p.; 5. I.S.E. 15 p.

Campionatul de hală al orașu
lui București: Dinamo — Progresul 
7—3, C.C.A. — Știința 5—3. „Cupa 
Primăverii" pentru juniori: Rapid — 
Școala sportivă de elevi 7—1, Pro
gresul — Știința 5—0, Clubul spor

tiv școlar — Știința 8—0, Dinamo— 
Ș. S. E. 5—3, Rapid—C.C.A . 8—1, 
Clubul sportiv școlar — Dinamo 2—0. 
La acest scor meciul s-a întrerupt, 
deoarece antrenorul dinamoviștilor, 
Carol Korcek, nemulțumit de... 
arbitraj, a cerut „elevilor" săi 
să părăsească bazinul în semn de 
protest. Atitudinea acestui antre
nor (care nu se află la prima abatere 
de Ia disciplină) a stîrnit vii pro
teste printre spectatorii, antrenorii și 
sportivii prezenți la întreceri. Comi
sia orășenească de natație, în cadrul 
căreia antrenorul C. Korcek ocupă o 
funcție de răspundere (e președintele 
colegiului de antrenori!) trebuie să 
analizeze acest caz și să ia măsurile 
cuvenite.

A. AXENTE — coresp.

CARACTERISTICA EDIȚIEI 1960— 
1961: TINEREȚEA!

Răspunzînd îndrumărilor F. R. Bas
chet cu privire la promovarea în pri
ma formație a elementelor tinere, e- 
chipele de baschet participante la 
campionatul republican au prezentat 
în decursul etapelor numeroase jucă
toare noi, majoritatea lor făcînd față 
cerințelor baschetului modern, dove
dind reale perspective. Rapid Bucu
rești, C.S. Oradea, Mureșul Tg. Mu
reș, Știința Gluj, Voința Tg. Mureș, 
I.C.F. și Voința Brașov sînt echipele 
care au arătat cea mai mare preocu
pare pentru creșterea și promovarea 
jucătoarelor tinere, element absolut 
esențial pentru continua ridicare a 
valorii baschetului din țara noastră.

un în- 
cu toată 
astfel e- 
progresa 
stau la

Firește, acesta este doar 
ceput care trebuie continuat 
convingerea deoarece numai 
chipele noastre fruntașe vor 
pe măsura condițiilor ce le

republican feminin
dispoziție. Echipele enumerate mai 
sus vor trebui să continue această 
orientare, iar celelalte, care întîrzie 
cu introducerea în prima formație a 
jucătoarelor tinere (Știința București, 
I.T.B., Progresul București, Voința 
Oradea și Petrolul Ploiești) au dato
ria de a împrospăta cît mai ctirînd 
loturile.

TEHNICA SI TACTICA, LA UN 
NIVEL CIT MAI ÎNALT!

In general, se poate afirma că în 
campionatul 1960—1961 toate cele 12 
echipe au realizat un însemnat pro
gres în privința pregătirii tehnice și 
tactice. In aplicarea sistemului de a- 
părare om la om a devenit tot mat 
frecvent presingul temporar, ca și 
schimbarea adversarilor, închiderea 
pătrunderilor și flotarea, iar în atac 
s-a observat alternarea cit succes a 
contraatacurilor cu atacurile pozițio-: 
nale. Totuși, nivelul atins la aceste 
capitole nu este încă cel corespunză-, 
tor._ In apărare, contraatacurile sînt 
oprite de cele mai multe ori prin 
faulturi, schimbarea adversarilor duce 
deseori, la pierderea „omului", iar pă-? 
trunderile sînt oprite prin greșeli per-;, 
sonale. In atac, trecerea din atac în: 
apărare, rru este efectuată suficient de- 
rapid, iar circulația este încă lentă 
și nici nu duce' la crearea celei mai 
bune poziții de aruncare la coș. Au 
mai fost văzute deseori acțiuni cu 
circulație încheiate cu aruncări din 
poziții necorespunzătoare și deci 
ineficace.

In privința tehnicii, vom semnalat 
în primul rînd faptul că procedeele 
de aruncare la coș sînt încă săraci 
față de cerințele baschetului modern;. 
Prea puține jucătoare știu să arunce 
la coș din săritură, aruncările din 
cîrlig sau semicîrlig sînt mult prea rar 
folosite, iar viteza de execuție este 
încă necorespunzătoare.

Firește, acestea nu sînt decît ct« 
teva observații generale. Desigur, a; 
nalizele ce vor fi făcute de secțiile 
de baschet ale cluburilor și asocia
țiilor sportive cu echipe în campio
natul republican și în deosebi cons
fătuirea pe țară a antrenorilor, vor 
scoate la iveală și alte probleme a 
căror rezolvare va contribui la pros 
greșul acestui sport.

CLASAMENTUL LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI
1. Rapid București
Z. Știința București
3. C, S. Oradea
4. Mureșul T. Mureș
5. Știința Cluj
S. I. T. B.
7. Voința Tg. Mureș
8. Progresul București
9. Voința Brașov

10. I. C. F.
11. Voința Oradea 
IZ. Petrolul Ploiești

Restanța Rapid — Știința se

21 21 0 1467 893 42
21 19 s 1336 867 40
22 15 7 1285 1163 37
22 14 8 1200 1142 36
22 13 9 1119 1117 35
22 11 11 1135 1142 33
22 10 12 1124 1223 32
22 9 13 1043 1161 31
22 8 11 1053 1211 30
22 6 M 968 1166 28
22 3 19 1032 1308 25
22 2 20 1031 1400 28

dispută duminică 23 aprilie,



LU PTE

rezultate
Unio Meteorul roșu

Concursuri... O nouă surpriză

!• Simbătă după amiază, pe terenul 
școlii medii nr. 2 din Brașov s-a des
fășurat un concurs la care au luat 
parte peste 60 de atleți din localitate. 
Cel mai bun rezultat al concursului 
b fost realizat de maestra sportului 
ANA ROTH, care in proba de arun
carea greutății a obținut 15,53 m. Per
formanța sa, una dintre cele mai bune 
din Europa in acest an, se află 
numai 2 cm de recordul țării. 
GRVIA-coresp. regional).

9 In cadrul competiției dotate 
„Cupa Metalul" au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : BARBAȚI : 100 
m :A. Stamatescu (M) 11,3; 200 m ; 
P. Mănescu (P) 23,4; 800 m : I. Dăndă- 
rău (C.C.A.) 1:57,8—rec. personal; V. 
Teodorescu (I.T.B.) 1:59,6—rec. perso
nal ; Gh. Ciobanu (C.C.A.) 1:59,6—rec. 
personal: V. Chicuruș (C.C.A.) 2:00,0— 
rec. personal; 5.000 m : D. Buiac (St.) 
15:28,8; M. Babaraica (I.T.B.) 15:31,7— 
rec. personal; 200 mg: V. Jurcă (St.) 
25,0; înălțime: V. Păltineanu C.C.A.) 
1,90; Gr. Marinese' (P) 1,90; C. Semen 
(CSS) 1,85-rec.. personal; A. Ciocan 
(CSS) 1,80; C. Stroe (SSE) — născut 
1945 — 1,75 m—rec. personal; prăjină: 
P. Astafei (CSS) 4,00 m (din a IV-a 
încercare 4,10 m) ; A. Savin (CSS) 4,00; 
Z. Szabo (St.) 3,90; lungime : M. Cal- 
nicov (D) 6,95—rec. personal; N. Po- 
povschi (St.) 6,84; A. Samungi (C.C.A.) 
6,83 ; R. Licker (I.T.B.) 6,73 ; I. Delcav 
(St.) 6,68 : triplu : S. Ciochină (St.) 
14,33; A. Ionescu (D) 14,01; D. Voinea 
(C.C.A.) 14,00—rec. personal; greutate: 
C. Crețu (M) 15,07 ; D. Serafim (P) 
13,22; FEMEI : 100 m : Cr. Maksay 
12,9; 400 m : L. Frunză (R)—născută 
1945 — 62,7—rec. personal; Z. Anto
nescu (M) 63,1 ; 80 mg : S. Grosu (M) 
12,1; I. Petrescu (R) 12,6; A. Sirbu 
(M) 12,7 ; lungime : M. Pândele (I.T.B.) 
5,54; V. Belmega (Vict.) 5,40; A. Sirbu 
(M) 5,36;-O. Borangic (St.) 5,12; înălțime: 
I. BALAȘ (C.C.A.) 1,87 m—RECORD 
MONDIAL ; R. Voroneanu (C.C.A.)— 
născut 1943—1,64 m—rec. personal; E. 
Knall (St.) 1,48; C. Voinea (C.C.A.) 
1,40; greutate : A. Gurău (P) 13,65— 
rec. personal ; disc : L. Manoliu (M) 
52,00 m (50,88- 49,07—51,31-52,00- D— 
D) ; A. Gurău 41,10; El. Cosac (St.) 
40,75—rec. personal;

9 Cea de a XVI-a ediție a tradițio
nalului concurs de marș .Circuitul 
P.T.T." a adunat Ia startul probelor 
peste 50 de mărșăluitori. Cursa prin
cipală, a seniorilor, desfășurată de-a 
lungul a 20 de km a prilejuit o luptă 
foarte interesantă, care s-a încheiat 
cu victoria maestrului emerit al spor
tului Ion 
I. Baboie 
(Victoria) 
do-muți) 
(PTT) 1.

la 
(C.

cu

ner (SSE), născut în anul 1943, 
a obținut 1.80 m la înălțime, 
rezultate: bărbați: 80 m: C. Mihai 
9,4; lungime : G. Seibriger (1944) 6,11; 
suliță : M. Militaru 47,21; ciocan (7,257 
kg) : F. Amels 42,80; FEMEI : înăl
țime : U. Popescu 1,48; lungime: U. 
Popescu 4,94. (P. POPESCU, coresp.)

•9 Duminică a avut Ioc la Ploiești 
primul concurs din acest an. Cîteva 
rezultate : BARBAȚI : 200 m : V. Geor
gescu (Prahova) 23,3; 400 m : V. Geor
gescu 53,0; ciocan (7,257 kg) : S. Du
mitrescu (Prahova) 46,10 ; FEMEI : 200 
m : I. Tuțică (Petrolul) 28,8; 400 m : 
E. Potoroacă (SSE) 63,0; lungime : E. 
Potoroacă 4.88 m. (FL. ALBU,-coresp.).

Actuala ediție a campionatului re
publican pe echipe este mai pasio
nantă decît toate edițiile de 
acum. Cele patru etape care 
desfășurat au abundat în 
dintre care cea mai mare a fost, de
sigur, înfrîngerea dinamoviștilor în 
orașul de la poalele Tîmpei. Un re-

pînă 
s-au 

surprize

DIN CALENDARUL
competițiilor viitoare

• La sfîrșitul acestei săptămîni pe 
stadionul Republicii din Capitală se 
vor desfășura întrecerile din cadrul 
tradiționalului concurs republican de 
primăvară pentru juniori și junioare. 
La această competiție de mare am
ploare vor participa cei mai buni ti
neri atleți din întreaga țară. Concursul 
prilejuiește o primă verificare a atle- 
ților susceptibili de a fi selecționați 
în lotul republican care se pregătește 
în vederea întîlnirilor internaționale 
din acest an și care vor 
prima ediție a Jocurilor 
pentru juniori din august,

• Federația de atletism 
t-oțî arbitrii buoureșteni la o importantă 
ședință care va avea loc mîine, de la 
ora 18, la sediul comisiei orășenești 
(asociația Sănătatea) din str. Buzcști.

culmina cu 
Balcanice 

de la Cluj, 
convoacă pe

Satu Mare a învins pe lugojeni și arădeni
en 
și

Baboie. Iată rezultatele : I. 
(PTT) 1. 38:17,0; 2. I. Barbu 
1. 43:37,0; 3. V. Avram (Sur- 
1. 45:49,0; 4. V. Teodosiu 

46:35,0 ; 5. D. Paraschivescu 
(V) 1. 47:00,0 ; 6. M. Sfănțuică 
47:27,0 : 7. N. Daradici (PTT) 1.
8. V. Mitrea (PTT) 1.50:35,0; 
Chiose (PTT) 1.50:35,0; 10. A.

(M) 1. 
49:36,0;

9. D. 
Negu- 

lescu (S—m) 1.52:04,0; Juniori (5 km): 
1. C. Clement (V), 2. L. Caraiosifoglu 
(D), 3. D. Popescu (D), 4. V. Suh (V) 
și D. Iofciu (D); Tineret (7 km) : 
I. D. Roateș (V), 2. M. Perșinaru (PTT), 
3. D. -Mihăilă (PTT), 4. C. Anatescu 
(S—m), 5. I, Hinoveanu (V). In afară 
de concurs au fost programate și două 
curse pe 2 km pentru copii ciștigate 
de : D. Gavrilescu (V) la categ. 15 ani 
și Gh. Mihăilă (PTT) la categ. 12 14 
ani.

CLASAMENTE GENERALE : 
niori: 1. P.T.T. 20 p ; 2. Victoria 38 p ; 
3. Surdo-muți 41 p ; juniori: 1. Victo
ria 10 p ; 2. Dinamo I 11 p ; 3. Dina
mo II24 p. (N. D. NICOLAE-coresp.)

• Un nou concurs la Mediaș. Re
marcabil rezultatul elevului Alezi Wer-

se

Au fost stsbi'iți campionii 
de primăvară ai Capitalei
In sala de sport a Facultății de 

Științe Juridice, 55 de concurenți (bă
ieți și fete) si-au disputat întîietatea 
— simbătă și duminică — în cadrul 
celei de a doua „manșe" a campiona
tului R.P.R., faza pe Capitală. Con
cursul s-a încheiat cu următoarele re
zultate : floretă băieți : 1. Tănase Mu- 
reșanu (Știința) 7 v. ; 2. S. Poenaru 
(C.C.A.) 5 v. ; 3. A. Csipler (Știința)
4 v. Floretă fete : 1. Ana Ene (Progr.) 
6 v. ; 2. Maria Vicol (Progr.) 4 v. ; 3. 
Paula Roman (C.C.A..) 4 v. Spadă : 1. 
R. Dobrescu (C.C.A.) 7 v. ; 2. D. Iones
cu (C.C.A.) 6 v. ; 3. C. Stelian (C.C.A.)
5 v. (De menționat că Dobrescu în 
prima manșă fusese eliminat încă din 
turul I al concursului) Sabie : 1. O. 
Vintilă (C.C.A.) 6 v. ; 2. L. Rohonyi 
(Știința) 5 v. ; 3. C. Pelmuș (C.C.A.) 
4 v.

SPORTUL POPULAR
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sătotul neașteptat a reușit 
echipa din Satu Mare. Lup- 

sătmăreni au debutat în cam- 
cu... trei înfrîngeri. Apoi, în 

prin

zultat 
obțină 
tătorii 
pionat
etapa următoare, au surprins 
două victorii asupra mureșenilor și 
arădenilor. Alaltăieri, echipa 
Meteorul roșu Satu Mare a

Unio 
reușit

I. Varga (C.C.A.) încearcă un dublu nelson asupra lui V. Catană (C.S.M. 
Reșița). Aspect de la etapa a IV-a a campionatului republican pe echipe

Foto : I. Mihăică

TINERII PRINTRE FRUNTAȘI
— Citeva concluzii pe marginea primului concurs republican

Primul concurs republican al anu
lui dotat cu „Cupa Primăverii* ne-a 
oferit o serie de constatări îmbucu
rătoare. La întrecerile găzduite la 
sfîrșitul săptămînii trecute de arenele 
I.T.B. ți Cimentul din Capitală au 
fost invitate 22 de sportive și tot 
atîția popicari, vizați pentru loturile 
republicane. Pentru â se putea ve
rifica cît mai temeinic gradul de 
pregătire a selecționabililor, compe
tiția s-a desfășurat sistem tur-retur. 
Participanții și-au disputat întîietatea 
la probele clasice de 100 bile mixte 
(femei) și 200 bile mixte (bărbați).

Și acum, concluziile trase pe mar
ginea primului concurs de verificare 
a loturilor 
îmbucurător 
mereu mai siguri în lansarea bilei, 
au asaltat 
fruntașe ale 
fete și tot atîția băieți au reușit să 
se claseze în primele 10 locuri 
înaintea unor jucătoare și jucători 
experimentați ; 2. O substanțială mă
rire a preciziei în aruncarea bilei. 
11 sportive au trecut de granița ce
lor 400 p.d., iar 15 jucători au în
registrat performan'e care depășesc 
cifra de 840 p.d.; 3. în sfîrșit,
putem vorbi depre acea mult do
rită constanță în comportarea popi
carilor noștri. Majoritatea selecțio- 
nabililor au acționat la nivelul po
sibilităților lor, în ambele manșe, 
realizînd medii mai mult decît mul
țumitoare. Primii 10 jucători au to-

naționale: 1. Cel mai 
este faptul că tinerii,

pur și simplu locurile 
clasamentelor. Șase

talizat procentaje între 878—838 p.d.
Fosta campioană a țării Maria 

Nadaș (Arad) și apreciatul Petre 
Purje (Cîmpina) au cucerit pe merit 
trofeul de cristal: „Cupa Primăverii". 
In mod deosebit ne-a plăcut popi
carul cîmpinean. De asemenea. Elena 
Trandafir (în special în retur). 
Ileana Antal, Elena Lupescu, Ernest 
Kiss, Cristu Vînătoru, Z. Albu, N. 
Blănaru, C. Rădulescu și talentatul 
Dumitru C. Dumitru (cel mai tînăr 
participant) s-au prezentat în ascen
dență de formă. In schimb. Ioana 
Iordan, Maria Gheorghe, Georgeti 
Sebe (București), Ilona Nemeth 
(Tg. Mureș), V- Ilieș (Brașov), Gh. 
Măhărăscu (Ploiești), 
sportului T. Negru i 
lăsat impresia 
programul de 
de forul 
pune sub 
nerea lor 
rea întîlnirilor cu R.P. Ungară și 
R.P.F. Iugoslavia.

In sfîrșit, iată, pe scurt, unele pro
puneri care decurg din concluziile 
primei verificări. 1. Creșterea inten
sității pregătirilor în așa 
să se ajungă la cel puțin 
trenamente pe săptămînă. 
rea preciziei la culoarul 
3. îmbunătățirea pregătirii 
nerale prin practicarea unor sporturi 
ajutătoare. 4. Perfecționarea jocului 
la figuri.

Iată primele cinci locuri în clasa
mentele generale : FEMININ : 1. Ma
ria Nadaș (Arad) 414,5 (medie din 
două jocuri) ; 2.
(Buc.) 403 ; 3. FI. Biru (Constanța) 
403; 4. Aurelia
402; 5. Ileana Antal (Arad) 399. 
MASCULIN; 1. P. Purje 878 (medie 
din două jocuri) ; 2. I. Micoroiu
(Reșița) 865,5 ; 3. L. Gallo (Oradea) 
861 ; 4. T. Szemanyi (Tg. Mureș) 
853,5 ; 5. E. Kiss (Mediaș) 851,5.

Elena Trandafir

Nicolaescu (Buc.)

, și maestrul 
(Timișoara) au 

că nu au respectat 
antrenament indicat 

specialitate, ceea ce 
menți-

de
semnul întrebării

în loturile țării în vede-

fel, îneît 
patru an-
2. Mări- 
preferat. 

fizice ge-

însă, acasă, cea mal bună performan
ță de pînă acum. Ea a depășit cate
goric pe A.S.M. Lugoj cu 16—8 (cla
sice 10—4, libere 6—4), pe U.V.A. 
AMEFA Arad cu 19-7 (11-5, 8-2) și 
pe C.S.M. Cluj cu 18-8 (14-2, 4-6).

In ce constă „secretul" victoriilor 
sătmărenilor asupra unor echipe în
cercate? In timp ce lugojenii și ară
denii s-au închistat într-o gamă limi
tată de procedee, luptătorii de la 
Unio Meteorul roșu încearcă curajos 
acțiuni variate. Ei luptă degajat, des
chis, chiar atunci cînd au în față ad
versari dificili, cu mult mai bine pre
gătiți. Continuînd să pregătească e- 
chipa în acest fel, antrenorii C. We
ber și Z. 
din ce în

Gyenes vor obține succese 
ce mai mari.

★
specialiștilor este încă reți-Atenția 

nută de neașteptatul rezultat de la 
Brașov. Cum au reușit luptătorii de 
Ia Steagul roșu să-i învingă pe dina- 
moviști? Se știa că punctul nevral
gic al 
stituie 
aci, ei 
contau 
de la , 
un rezultat egal. Tov. Gh. Uță, secre
tar general al F.R.L., ne-a declarat 5 
,,Metalurgicii brașoveni s-au întrecut, 
de data asta, pe ei înșiși". Echipa lor, 
din care lipsea campionul olimpic D. 
Pîrvulescu a reușit o performanță 
valoroasă care pe lingă faptul că le-a 
adus victoria în această întîlnire di
rectă le-a asigurat și menținerea pri
mului loc în clasamentul campionatu
lui.

formației dinamoviste îl con- 
lotul de „libere". Intr-adevăr^ 

i au fost învinși cu 8—2 dar 
în reabilitare la „cfesice". Cei 

„clasice" însă n-au reușit decît

Ei nu au în
că să fie în- 
arbitrul prin- 
a fost nevoit

★

Din nou se ridică problema arbi
trajului. La Brașov din cei 4 arbitri 
programați nu s-a prezentat decît 
unul, I. Baczanyi (Sf. Gheorghe). In 
schimb, Gh. Tătaru (Sinaia), St. Pe
rei (Oradea) și Vasile Borșan (Cluj) 
au absentat nemotivat, 
științat din timp F.R.L. 
locuiți. Cum a procedat 
cipal V. Bulancea? El
să apeleze la trei dintre antrenorii e- 
chipelor participante pentru a-1 aju
ta în arbitraj. Astfel, D. Cuc, V. Bați 
și I. Donose s-au transformat din an
trenori în... arbitri. Deci, în loc să 
aibă grijă de pregătirea echipelor lor 
ei au fost nevoiți să arbitreze. In pri
vința comportării acestor antrenori nu 
avem decît cuvinte de laudă. Arbi
trajul lor a fost corespunzător. Am 
mai ridicat însă de nenumărate ori 
problema neprezentării arbitrilor. 
Cînd va lua măsuri F.R.L.?

O. BENKOTR. ANDRONACHE

Noile echipe campioane se întrevăd.
Cu cinci etape înaintea încheierii cam

pionatului feminin și cu șase înaintea 
finalului celui masculin se poate spune 
că echipele campioane sînt cunoscute. In
tr-adevăr. este greu de presupus că Di
namo București, neînvinsă timp de 15 
etape 
jocuri 
de 
este 
(meciurile cu Țesătura Iași și Știința 
Cluj). Situația este asemănătoare și în 
campionatul masculin, unde Rapid Bucu
rești, care n-a cunoscut înfrîngerea în 
cele 16 jocuri disputate pînă acum, are 
cu patru puncte mai mult decît a doua 
clasată.

va pierde 
avansul pe < 

celelalte echipe, 
în restanță cu

în 
carc-l 

mai
i două partide

următoarele 
are față 
ales că

Pasionantă, în schimb, se prezintă si* 
tuația în a doua parte a celor două clar 
samente, unde lupta pentru evitarea re
trogradării este în plină desfășurare. Cu 
deosebire în campionatul feminin, unde 
Țesătura Iași asaltează unul din locuri
le superioare celui ocupat actualmente. 
Mult schimbate în bine față de anul 
trecut, ieșencele au realizat duminică a 
doua victorie din acest sezon, în timp 
ce Sănătatea (loc 11) și Progresul (loc 
10) au pierdut jocurile disputate. In 
campionatul masculin situația Farului 
Constanța pare pecetluită, în timp ce 
Petrolul Ploiești mai are șanse de reu
șită. Depinde de C.C.A. și de Tractorul 
Brașov...

Clasamentul general după ambele 
„manșe" arată astfel : Floretă fete : 
1. Maria Vicol (Progr.) 14 v. ; 2—3. 
Ana Ene (Progr.) și Geta Sachelarie 
(C.C.A.) 12 v. Floretă băieți: 1. At. 
Csipler (Știința) 12 v.; 2-3 I. Drîmbă și 
S. Poenaru (ambii de la C.C.A.) 12 v. ; 
Spadă : 1. C. Stelian (C.C.A.) 12 v. ; 
2-3. N. Marinescu și Gh. Lăudoiu 
(ambii de la C.C.A.) 10 v. Sabie : 1. O. 
Vintilă (C.C.A.) 18 v. •„ 2-3. D. Mus
tață și C. Pelmuș (ambii de la C.C.A.) 
12 v. (De remarcat faptul că sabrerul 
Octavian Vintilă a fost singurul tră
gător care n-a pierdut nici o întîlnire!).

0 mart surpriză
iu „Cupa Primăverii"

SORIN POENARU ELIMINAT
DE MIHAI BONEANU!

In organizarea Asociației studenților 
Universității „C. I. Parhon", a cate
drei de educație fizică și a comitetu
lui U.T.M. pe universitate, în sala de 
sport de la Facultatea de Științe Ju
ridice a avut loc în cursul săptămînii

trecute un interesant concurs de
scrimă, la toate armele, dotat cu 
„Cupa Primăverii" și rezervat sporti- ’ 
vilor studenți din centrul universitar 1 
București.

Concursul a întrunit un mare nu
măr de trăgători reputați, componenți 
ai loturilor republicane, ridieîndu -se la 
o valoare tehnică remarcabilă. O mare 
surpriză a produs-o eliminarea în ca
lificările pentru finală a experimenta
tului floretist Sorin Poenaru, de că- ■ 
tre tinăra speranță Mihai Boneanu, 
reprezentant al Institutului Politehnic.

Iată și primii clasați la fiecare 
armă. Floretă fete : 1. Oprița Draga- 
lina (U.P.B.) ; 2. Florentina Albu (I.P.); 
3. Denisa Varvarichi (I.C.F.); floretă 
băieți: 1. Tănase Mureșanu (I.C.F.) ; 
2. Attila Csipler (I.M.F.) ; 3. Mihai 
Boneanu (I.P.). Spadă : 1. Ștefan Toth 
(I.C.F.) ; 2. Const. Țintea (U.P.B.); 3. 
Ion Halmagyi (I.C.F.). Sabie: 1. La- 
dislau Rohonyi (I.C.F.) ; 2. Teodor 
Șerbănescu (U.P.B.) ; 3. Alex. Păușescu 
(I.S.E.)

La concurs au luat parte 38 de tră
gători. ,

Meciurile Știința Galati — Progresul București 
și Tractorul Brașov—C. C. A. domină etapa de joi 

a campionatului masculin
Joi, din nou etapă în campionatul 

masculin. Jocurile cele mai importante 
au loc în provincie. Din rîndul aces
tora se disting partidele Știința Ga
lați — Progresul București și Tracto
rul Brașov — C.C.A. Tot în provin
cie vor mai avea loc meciurile Știința 
Timișoara — Petrolul Ploiești și Ști
ința Cluj — Jiul Petroșani.

Cele două partide din Capitală vor 
avea loc în săli diferite: Dinamo — 
Victoria în sala Dinamo începînd de 
la ora 18, iar Rapid — Farul Cons
tanța în sala Giulești, de la ora 19 
în legătură cu Jocurile din Capitală 
socotim că ar fi mai nimerit ca ele să 
aibă loc în program cuplat, pentru 
a se da posibilitate amatorilor de volei 
să vizioneze ambele partide.

înaintea acestor meciuri clasamen
tul campionatului masculin arată 
astfel;

1. Rapid București 16 16 0 48:13 32
2. Progresul București 16 12 4 42:27 28
3. Știința Cluj 16 11 5 41:25 27
4. Dinamo București 16 11 5 38:24 27
5. Jiul Petroșani 16 10 6 38:30 26
6. Știința Timișoara 16 8 8 37:30 24
7. Victoria București 16 8 8 30:36 24
8. Știința Galați 16 6 10 26:38 22
9. C.C.A. 16 5 11 29:37 21

10. Tractorul Brașov 16 5 11 28:38 21
11. Petrolul Ploiești 16 4 12 20:41 20
12. Farul Constanța 16 0 16 10:48 16

Iată și clasajmentul feminin :

1. Rapid București 17 15 2 46:16 32
2. (Dinamo București 15 15 0 45: 5 30
3. Comb, polig. Buc. 17 12 5 41:2G 29
4. Metalul București 17 11 6 39:23 28
5. Știința Cluj 16 10 6 37:28 26
6. Farul Constanța 17 9 8 34:31 26
7. C.S.M. Cluj 17 9 8 36:33 26
8. C.S.M. Sibiu 17 8 9 31:35 25
9. Olimpia Brașov 17 4 13 25:45 21

10. Progresul București 17 3 14 18:46 20
11 Sănătatea București 17 2 15 17:48 19
12. Țesătura Iași 16 2 14 13:46 18



Brașovul este o gazdă foarte bună pentru motocrosiști!
Faza a 11-a a campionatului republican 

de motocros, care a avut loc dumitrii că 
dimineață la Brașov, s-a bucurat de co»- 
dițiuni optime dc desfășurare. Consi
liul asociației sportive Steagul roșu Bra
șov a reușit să se situeze, chiar de la 
prima organizare a campionatului, la 
nivelul exigențelor ooncurenților și spec
tatorilor.

Traseul campionatului a fost mai di
ficil decrt cel de la Cîmpina și această 
creștere a dificultății este în avantajul 
concurent i lor. Ei au avut astfel prile
jul să participe la examene din ce în ce 
mai severe și în acest fel să-și orien
teze mai bine pregătirea. Este însă 
necesar ca organizatorii să țină seama în 
viitor la alcătuirea traseelor și de crea
rea posibilităților de depășire. Îngusti
mea traseelor reduce din valoarea dispu
telor. Aceasta fiindcă în actualele con
diții un concurent mai bine pregătit — 
care a luat un start slab — este obligat 
să stea la discreția unui alergător mai 
puțin pregătit turc întregi și să-și rateze 
în acest fel șansele. Un cuvîrft de spus 
în această chestiune are și F.R.M. — 
principala organizatoare a campionatu
lui.

Fază din etapa a Il-a a campionatului republican de motocros: 
plutonul este condus de Traian Macarie, tatonat de Iosif Popa — ambii 

de la Dinamo
Foto : Gh. Corcodel — Brașov

Evoluția alergătorilor la faza a Il-a 
a campionatului republican dc motocros 
2 scos în evidență și creșterea valorii 
unor alergători. Dacă ar fi să se alcă
tuiască acum un lot republican de moto
crosiști, noi ani propune pc baza com
portării de la Cîmpina și Brașov (nc 
referim atît la pregătirea alergătorilor 
cît și la cea a mașinilor) pe următorii a- 
Icrgători : Mi bai Dănescu (CCA), Mir
cea Cemescu (Dinamo), Traian Maca
rie (Dinamo), Gh. Ioniță (CCA). Mihai 
Pop (Dinamo), Iosif Popa (Dinamo) 
și Ștefan Iancovici (Metalul ,,23 Au- 
gusl**).

Iată acum clasamentele generale (al
cătuite. de noi) după etapa a Il-a :

125 cmc: 1. Traian Macarie (Dinamo) 
16 p; 2. Mihai Pop (Dinamo) 10 p; 3. 
Harbu Prodescu (Metalul „23 August”) 
> p; 4. Iosif Popa (Dinamo) 4 p; 5. M. 
v\>icu (Dinamo) 3 p; 6. Ștefan laneo- 
rici (Metalul „23 August**) 3 p; 7. P. 
Fischer (Dinamo) 2 p.

IM CAMPIONATUL U.R.S.S.
■I

In cea de a doua etapă a cam- 
donatului Uniunii Sovietice, Avan- 
;ard Harkov a reușit o surprinză- 
oare victorie în fata echipei campi
oane, Torpedo, cu scorul de 2—1. 
Vite rezultate din scria I : Dinamo 
bilisi-Spartak Vilnius 3—1, Nefti- 
nik-Admiralteet 1 — 1, S.K.A. Rostov- 
.okomotiv 0—1 ; în cea de a doua 
erie se remarcă forma bună a 
loldovei Chișinău, învingătoare cu 
—0 în partida cu Zenit Leningrad. 
Ite rezultate; Spartak Erevan- 
S.K.A. 2—4, Dinamo Kiev- Belarus 

—1, Kairat-Dinamo Moscova 0—0. 
'e remarcat că dinamoviștii mosco- 
iți se află la al doilea scor alb. 
n clasament conduc: Dinamo
bilisj — 4, Neftianik, Avangard și 
ocomotiv — cîte 3 p. (seria I) și 
loldova, Dinamo Kiev, și Ț.S.K.A. 
- toate cu cîte 4 p. (seria a Il-a).

’ERBIUL JUVENTUS — INTER- 
AZIONALE NU A PUTUT AVEA 

LOC

Meciul central al celei de a 28-a 
ape a campionatului italian care 
mnea pe actualul lider, Juventus, 
ostului lider, Internazionale, nu s-a 
rtut desfășura pînă la capăt. In 
in. 30, cînd scorul era de 1—1, 
■bitrul a fost nevoit să întrerupă 
■cu). După cum a transmis postul 
» radio Roma, întreruperea se da
tează faptului că un mare număr 
; spectatori care nu au putut fi 
iprinși în tribunele stadionului din 
rrino au invadat terenul, fapt ce 
făcut imposibilă continuarea jocu- 

1. Alte rezultate înregistrate du-

175 cmc: 1. Mihai Pop (Dinamo) 16 
p; 2. St. Iancovici (Metalul ,,23 Au
gust”) 10 p; 3. Iosif Popa (Dinamo) 
7 p; 4. Traian Macarie (Dinamo) 6 p; 
5. P. Enescu (Metalul ,,23 August**) 
5 p; 6. P. Drăghici (Voința Brașov) 2 
p; 7. I. Ionescu (Steagul roșu Brașov)
1 p; 8. I. Pușcașu (1TB) 1 p.

250 cmc : 1. Mircea Ccrnescu (Dinamo) 
14 p; 2. Mihai Dănescu (CCA) 14 p; 
3. Gh. Ioniță (CCA) 6 p; 4. Cr. Dovilz 
(Dinamo) 5 p; 5. II. Sitzler (Metalul 
,,23 August”) 3 p; 6. E. Keresteș (CCA) 
3 p; 7. E. Seiler (Metalul ,,23 August”)
2 p; 8. W. llirschvogel (Reșița) 1 p.

350 cmc: 1. Mihai Dănescu (CCA) 
11 p; 2. E. Keresteș (CCA) 10 p; 3. 
Mircea Cern eseu (Dinamo) 10 p; 4. Gh. 
Ioniță (CCA) 10 p; 5. Gh. Voiculescu 
(CCA) 3. p ; 6. Cr. Dovitz (Dinamo) 
2 p; 7. E. Seiler (Metalul 23 Au
gust") 1 JB.

Foarte interesante au fost și dc a- 
ceastă dată evoluțiile alergătorilor în
cepători. Numărul marc dc cortcurenți 
(27) care au luat startul și dîrzeuia cu 
care aceștia și-au susținut șansele au 
constituit surprize plăcute pentru spec
tatori. Mulți dintre ei suit de bună 

valoare și acest lucru asigură ediției, 
viitoare a campionatului republican un mai 
mare număr de protagoniști. La Brașov 
s-au înregistrat următoarele rezultate :

Pînă la 175 cmc : 1. Ștefan Florian 
(Loc. Ploiești) ; 2. G. Seistein (Reșița); 
3. I. Sasz (Steagul roșu Brașov) ; 4. E. 
Sasz (Steagul roșu Brașov); 5. Cristea 
Ionescu (Mctalosport București) ; 6. T. 
Văduva (Dinamo) ; 7. M. Cerăianu (Me- 
talosport) ; 8. M. Ciocîlteu (Metalul „23 
August”) ; 9. Vasile Sîrbu (Poiana— 
Cîmpina); 10. C. Schuster (Voința Sibiu).

350 cmc: 1. R. Dovitz (Voința Sibiu); 
2. D. Popescu (Dinamo); 3. Cristea Io
nescu (Mctalosport): 4. C. Coman (Po
iana—Cîmpina); 5. K. Schuster (Voința 
Brașov); 6. Al. Pop (1TB); 7. M. Tesmen- 
te (Poiana-Cîmpina) ; 8. M. Mezincescu 
(Loc. Ploiești); 9. M. Iuliu (Rapid Tg. 
Mureș); 10. Al. Novac (Rapid Tg. Mu
reș.

HRISTACHE NAUM

FOTBAL PE GLOB
minică : Padova-Atalanta 3—0,
Sampdoria-Catania 2—0, Lazio-La- 
nerossi 1 — 1, Bari-Napoli 1—0. Mi- 
lan-Roma 2—1, Lecco-Torino 2—1, 
Bologna-Udinese 1 — 1. O surprinză
toare victorie a obținut Spăl la 
Florența în meciul cu Fiorentina : 
3—0. In clasament: Juventus 40, 
Milan 39, Internazionale 36, Samp- 
doria 34, Roma 33, Fiorentina 32 p. 
etc.

r.D.N.A. A REALIZAT SCORUL 
ETAPEI

Confirmînd forma bună ne care 
o deține, campioana R.P. Bulgaria, 
Ț.D.N.A., a întrecut cu 7—1 pe Mi- 
nior Dimitrovo, realizînd scorul 
etapei. Alte rezultate din etapa a 
XVIII-a ; Levski-Spartak Varna 1—0, 
Lokomotiv-Slavia 3—1, Ciornoe
More-Spartak Plovdiy 4—0, Beroe- 
Dunav 0—0, Marek-Spartak Sofia
1—0, Botev-Septemvri 4—1. In cla
sament conduce Ț.D.N.A. cu 27 p., 
urmată de Levski 24 p., Dunav 21, 
Minior 20.

STEAUA ROSIE PARTIZAN 3—2

In derbiul etapei a XVIl-a a cam
pionatului iugoslav Steaua roșie 
Belgrad a întrecut cu 3—2 pe li
derul clasamentului, Partizan Bel
grad. Celelalte rezultate ale etapei: 
Rjeka-Dinamo 0—0, O.F.K. Beograd- 
Split 3—1, Velej-Radnicki 1—0, Haj- 
duk-Vojvodina 2—0, Vardar-Sarajevo 
0—0. Conduce Partizan cu 24 p.,

In preajma „Cursei Păcii” 

Ultimele concursuri de verificare 
| a cicliștilor din R. D. Germană

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat ultimele concursuri de verificare 
a cicliștilor din R.D. Germană care se 
pregătesc în vederea „Cursei Păcii**. 
La Leipzig, pe un traseu (circuit) lung 
de 140 km, victoria a revenit lui lloh- 
ne în 3 h 32:16.0, urmat dc Hagen, 
Adler, Griinzig și Ampler (același timp). 
Duminică a avut loc o nouă întrecere 
'dotată cu Marele premiu al ziarului 
„Neues Deutschland**. A oiști gat Keller
man în 5 h 08:15.0, urmat de Weissleder 
la 5 secunde și llohne. In urma acestor 
concursuri se va alcătui echipa definiti
vă, care va participa la „Cursa Păcii”.

★
Selecționata de ciclism a U.R.S.S. al

cătuită din V. Kapitonov, I. Melehov, 
A. Petrov, A. Ccreppvici, G. Saidhu- 
jin și S. Moskvin a plecat în R. D. 
Germană pentru, a-și continua pregătirile 
iu vederea „Cursei păcii”.

Tintași din 17 țări 
la campionatele mondiale de talere

OSLO 17 (Agerpres). Intre 8 și 17 
iunie se vor desfășura |xc poligonul de 
la 7Ix>evcnskoilds->Bancn din «apropiere 
de Oslo Campionatele mondiale dc ta
lere. I^a competiție și-au anunțat par
ticiparea țintași din 17 țări : U.R.S.S., 
Austria, Canada, Chile, Danemarca, 
Anglia, Finlanda, Franța, Grecie, In
dia, Italia. Japonia, Liban, Norvegia, 
R. P. Romînă, R P. Polonă și Suedia

PE SCURT
. • BASCHET : Selecționata feminină 
a R. S. Cehoslovace a întrecut cu scorul 
de 63—53 reprezentativa U.R.S.S. aflată 
în turneu în R. S. Cehoslovacă. La Mosco
va, selecționata masculină a U.R.S.S. a 
întrecut cu 79—54 echipa R. S. Ce
hoslovace

• ATLETISM : Proba dc 10 mile din 
cadrul campionatelor Angliei a revenit 
atletului Dasil Hcatley, care a realizat 
timpul de 47:47,0, performanță ce con
stituie un nou record mondial.

In campionatele de cros ale R. D. Ger
mane victoria a revenit lui Honicke (mas
culin) și Bretier (feminin).

• RUGBI : Intrecînd selecționata Ir
landei cu 15—3, echipa dc rughi „15“ 
a Franței și-a adjudecat competiția 
„Turneul celor cinci națiunii". Este cea 
de a doua victorie consecutivă.

• SCRIMA : Turneul internațional de 
spadă desfășurat la Budapesta a reve
nit trăgătorului maghiar Meszena. eu 
7 victorii

• POLO PE APA : In finala turneu
lui internațional de la Neapole selecțio
nata locală a învins cu 4—3 echipa iu
goslavă Jadran.

• LUPTE : Intr-o întîlnire internațio
nală dc lupte clasice desfășurată la 
Minsk, luptătorii sovietici au întrecut 
ou scorul dc 8—0 selecționata Finlandei. 
La Iaroslaw la lupte libere au cîștigat 
tot luptătorii sovietici eu scorul de 
7‘/2-72.

urmată de Hajduk 22 p.. Steaua 
roșie și Dinamo cu cîte 21, O.F.K. 
Beograd și Rjeka cu cîte 20 p.

A TREIA ETAPA IN CAMPIONA
TUL R P. POLONE

După trei etape, doar două echipe 
au reușit să acumuleze punctajul 
maxim în campionatul polonez : 
Polonia Bytom (2—1 cu Odra în 
etapa a 111-a) și Gornik (5—1 cu 
Legia). Alte rezultate: Lech-L.K.S.
1— 0, Mielec-Polonia Bydgoszcz 2—0, 
Ruch-Wisla 4—0, Zawisza-Stal Sos- 
nowiec 1 — 1. In clasament: Polonia 
Bytom și Goriiik — cîte 6 p., Lech 
4 p., etc
NIMES SINGURA (DEOCAMDATĂ) 
FINALISTA IN „CUPA FRANȚEI"

Duminică s-au jucat cele două se
mifinale ale „Cupei Franței”. Una 
singură însă a desemnat un cîști- 
gător. La-j Marseille, confruntarea 
dintre Nîmes și echipa din divizia 
secundă Montpellier a dat cîștig de 
cauză primei la scorul limită de
2— 1. Cealaltă semifinală disputată 
la Paris, între Sedan și Bordeaux 
s-a încheiat la egalitate după 1S0 
minute de joc : 2—2
AUSTRIA VIENA ARE 7 PUNCTE 

AVANS

Rezultatele etapei a 20-a din cam
pionatul austriac: Austria Viens- 
Schwechat 1 — 1, W.S.K.-W.A.C. 6—2, 
Simering-Vienna I—0, Graz-Dornbirn
3— 1, Austria Salzburg-L.A.S.K. 5—1.

’ Kotoi): „Momentul cel mai important
al luptei stă in fața noastră...if

Corespondența specială 
din Moscovd

„Dacă Botvinnik pierde această parti
dă, lupta se poate complica...“ — spunea 
fo-stul campion unional Viktor Korc-inoi 
pc culoarele Teatrului de Estradă, a- 
colo unde se dispută meciul pentru titlul 
mondial de șah, în momentul cînd șa- 
lengerul ducea o grea luptă de apărare 
în cea de a 12-a partidă.

Botvinnik, se știe, a pierdut această 
partidă. Prima jumătate a meciului se 
încheie deci cit scorul de 7^—IV2 
favoarea cx-cam pionului lumii. Rămîne 
dc văzut acum dacă realmcntle lupta se 
va complica în continuare. Mai exact, 
dacă cele 3 puncte avans pe care le de
ține Botvinnik sînt o „garanție” suficien
tă în. fața unui atît 
de redutabil jucă’or 
de atac cum este
Tal.

Evident, 3 puncte 
handicap este mult...
Numeroșii simpâtizanți ai lui Tal — și 
împreună cu ci toți eei care urmăresc 
eu pasiune întrecerea șahi stă de la Mos
cova — se întreabă care să f-ie cauza 
insuccesului înregistrat de campionul 
mondial în primele 12 partide ale me
ciului. Unii sînt dispuși să găsească 
explicația î.i indispoziția suferită de fl
ees ta după a 8-a partidă, cînd a tre
buit să lipsească la două zile de joc, 
din cauza unei puternice gripe. Să nu 
uităm că revenit la tabla de joc, după 
aceasta Tal a înregistrat trei in
fringe ri consecutive, ceea ce a«r fi o 
dovadă a faptului că el s-a resimțit 
fiwiceștc de pe urma bolii. Majoritatea 
comenta tori l-or de aci și a marilor mae
ștri afinii printre spectatori au însă o 
părere diferită. Am socotit interesant 
deci să adresez o întrebare asupra a- 
cestui subiect cunoscutului mare maes
tru sovietic Alexandr Kotov, ale cărui 
articole și comentarii au fost nil odată 
apreciate de publicul șahist rom în. Iată

Meciul pentru titlul mondial de șah

Botvinnik a întrerupt cu avantaj partida de ieri
In cea de a 13-a partidă, disputată 

aseară, s-a jucat apărarea Indiana 
Veche. Botvinnik (cu albele) a jucat o 
variantă tăioasă — așa numitul atac 
Saemisch — care a dus la compli
cații în jocul de mijloc* Jocul a de
curs apoi în nota de superioritate a 
fostului campion mondial, care deține 
avantaj în pozi(ia de întrerupere.

Alb (Botvinnik) : Rc7, Tf7, Nb5, P. 
d7, f3, g2, h2.

Negru (Tal) ; Rg5, Td8, Cc5, P. a5, 
e4, e5, g6.

Albul a înscris în plic muntarea a 
41-a.

Partida a 11-a și a 12-a
apArabea slava

Alb : M. Botvinnik Negru : M. Tal

1. d4 Cf6 ». c4 c« 3. Cc3 (15 4. c:d5 
c:d5 5. CI3 CcS 6. Nfl NI5 7. e3 e6 8. 
Nb5 (Evltînd varianta de remiză 8. Db3 
Nb4 ! 9. Nb5 0-0 10. 0-0 N:c3 11. N:c6 
N:b2, Botvinnik-Trifunovici, turneul Ci- 
gorin 1957) S...NH 9. Ces Da5 (La 9...Ce4? 
10. C:c6) 10. N:c6+ b:cs 11. 0-0 N:c3

S.V.S. Linz-Wiener Neustadt 6—2. 
Partida Rapid Viena-Wacker s-a în
trerupt în min. 65, la scorul de 
1 — 1, din cauza unor grave incidente 
survenite pe teren. Conduce Austria 
Viena .cu 32 p.. urmată de W.A.C. 
25, Vienna 24. Ultimele sînt Austria 
Salzburg 14, Wacker 12 și Dorn
birn 9.

SCOR RECORD LA WEMBLEY

Reprezentativa de fotbal a Angliei 
a susținut sîmbătă pe stadionul 
Wembley din Londra ultimul său 
meci din cadrul campionatului inter- 
britanic. Intîlnind echipa Scoției, 
fotbaliștii englezi au obținut o vic
torie la un scor nemaiîntîlnit în 
această competiție: 9—3 (3—1). 1
Trei dintre golurile învingătorilor 
au fost înscrise de interul dreapta 
J. Greaves. Echipa Angliei termină 
pe primul loc în clasamentul cam
pionatului.
IN BELGIA : O ETAPA A SCORU

RILOR LA ZERO

Nu mai puțin de șase din cele 
opt meciuri ale etapei a XXVI-a a 
campionatului belgian s-au încheiat 
cu scoruri Ia zero: St. Trond-Da- 
ring 3—0, Anderlecht-Union St. Gil- 
loise 3—0, F. C. Liege-Verviers 1—0, 
Charleroi-Antwerpen 2—0, Standard 
Liege-Lierse 6—0, Waterschei-Alost 
1—0. In celelalte două meciuri ale 
etapei s-au înregistrat următoarele 
rezultate: La Gantoise-F.C. Bruges 
4 — 1, Berschot-Eisden 3—2. In cla
sament : Standard Liege 38 p., F.C. 
Liege 37, Anderlecht 35, Daring 29, 
Waterscheî 27 p. etc. 

ce ne-a declarat Kotov, în momentul 
cînd cei doi adversari se pregăteau să 
treacă în a doua jumătate a întîlnirii 
lor de 24 pairtide : „Insuccesul relativ 
al hu Tal, înregistrat pînă acum, se 
datorează în primul rînd faptului că 
deținătorul titlului nu joacă totdeauna 
atent și cu acurate fă în stadiile de în
ceput ale partidelor. El se grăbește cu 
declanșarea atacurilor, dorind să intre 
cît mai repede în pozifii de luptă as
cuțită, pe care desigur le preferă. Iar 
Botvinnik, care se află în cea mai bună 
formă, nu lasă să-i scape nici o inexac
titate...

— Se poate da acum un pronostic a- 
supra rezultatului fi
nal al meciului ? am 
întrebat, în conti
nuare.

,, I mposi bi II—ră s- 
puride marele maes

tru. Tal este plin de spirit combativ 
și a-l considera acum definitiv pierdut, 
ar fi desigur o gravă greșeală. Este 
mai curînd probabil că el își va ame
liora modul de construire a partidelor, 
pe măsură ce se vor epuiza și rezervele 
de inovații teoretice pregătite cu atîta 
minuțiozitate de Botvinnik. Evident, 
momentul cel mai important al luptei 
stă în fața noastră. Și să nu uităm că 
mai sînt încă 12 partide...".

La încheierea convorbirii noastre, ma
rele maestru A. Kotov ne-a rugat să trans
mitem cele mai bune urări șahiștilor 
romîn-i și, în special, lînărului campion 
al țării, Florin Gheorghiu.

„Am auzit — ne-a spus Kotov — 
multe lucruri bune despre noul campion 
romîn. Ii transmit urările, mele de reușită 
în viață, studiu și șah”.

ALEXANDR SIZONENKO 
corespondentul ziarului „Sportul popula»* 

la Moscova

12. b:c3 Dxl (Se impunea 12...TC8) 13. 
Del ! D:ci (13...NC2 14. Tbl !) 14. Tf:cl 
0-0 15.13 h6 16. Cre6 Tfe8 17. a4 Cd7 
(Mai bine 17...Nd3) 18. Nds Cb6 19. Nc5 ! 
Nd3 (La 19... CC8 20. Ta3. tumul alb 
pătrunde In dispozitivul advers, via 
b3-b7) 20. C:a7 T:a7 21. N:b6 Ta6 22. 
a5 Nc4 (Finalul rezultat nu pare clar 
avantajos albului si totuși tehnica lui 
Botvinnik își spune repede cuvîntul) 
23.Ta3 16 24. e-1 Rf7 25. Rf2 T6a8 26. 
Re3 TebS 27. Tac3 Tc8 28. k4 T"b8 29. 
114 Tc6 30. 115 ! TbcS 31. eS ! g6 32.
h:g6+ R:g6 33. T3c2 (Acum victoria al
bului nu mai prezintă îndoie'i) 33...I:eS 
34. dies Th8 35. Tb2 T6C8 36. Rd 2 Nb3 
37. aG NC4 38. a7 Th7 39, Tal Ta8 40. 
Ne3 Tb7 41. T:h6+ Rg7 42. Tahl Tb2+. 
Negrul cedează .

APARAREA FRANCEZA

Alb : M. Tal Negru : M. Botvinnik
*
1. (O primă surpriză : Botvinnik 

renunță la Caro Kânn...) 1.,. eG 2. tî4
3. Cc3 Nb4 4. e5 c5 5. a3 N:c3+ 6. b:c3 
Dc7 7. Dg4 (Deschide poarta marilor 
complicații) 7...f5 8. Dg3 Ce7 9. D:g7 
Tg8 10. D:h7 c:d4 11. Rdl ! Nd7 (Mal 
slab ll...Cbc6 12. Cf3 C.e5 13 Ng5 ! cu 
avantaj pentru alb : Gligorjci-Petro- 
sian, turneul candidaților 195.9). 12.
Dh5+ (Pînă aci. exact ca în prima par
tidă Tal-Botvinnik a meciului din 1960, 
cîștigată strălucit de Tal) 12...RdR 
(Atunci Botvinnik a continuat 12...Cg6 
și după 13. Ce2 ! d3 14. c:d3 Na4+ 
15. Rei D:e5 16. Ng5 ’ a intrat în po
ziție grea) 13.Cf3 D:c3 14.Ta2 Ce6 15. 
Tb2 ! (Activizează cu tempo turnul) 
15...R-C7 16. Tb5 ! (Amenință 16. Nb2 cu 
prinderea damei) 16...Th8 17. D:h8 T:h8
18. Nb2 D:f3 19. g:f3 Cr6 20. h4 ! (Mu
tare curajoasă, care dă avantaj albu
lui) 20... Cg:e5 (La 2O...T:h4 21. T:h4 C:h4 
22. f4 calitatea în plus a albului trebuie 
să decidă) 21. h5 Cfl 22. f4 Cd6 23. Tb3 
Ce4 24. Rel Th6 25. Nc2 NeS 26. Td3 
Cf6 27. N;d4 C:d4 28. T:d4 N:h5 29. Td3 Th7
30. Tdh3 Ng6 31. Tîh7 C:h7 32,ThG ! 
(Pătrunderea decisivă care cîștigă for
țat un pion) 32...Cf8 33. Th8 Cd7 34.
Tg8 Nf7 35. Tg7 Ne8 36. Te7 Rd8 37.
T:?6 Nf7 38. ThG Re7 39. Nd3 Ne6 40.
Th5 CfG. în această poziție partida s-a 
întrerupt și Botvinnik a cedat fără joc„

Nou record european

Ia natație
I:i cadrul unui concurs dc națație 

desfășurat la Leipzig, într-un bazin de 
50 m, tînăra înotătoare. Ilcidj Eksteir» 
(R.D. Germană), în vîrstă de numai 
16 ani, a stabilit un nou record euro
pean în proba de 400 m mixt realizînd 
timpul dc 5’49". Iată timpurile pe sti
luri realizate de înotăloarea germană i 
100 m fluture: 1:17,8; 100 m spate: 
1:31,2; 100 m bras: 1:43,2; 100 m 
liber: 1:16,8.
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Campionul olimpic ION DUMI
TRESCU, maestru emerit al sportu
lui, a adăugat noi lauri tirului nostru 
apreciat ca unul dintre cele mai va
loroase din lume. Continuînd ^tradi
ția victoriilor obținute de trăgătorii 
romîni ia marile întreceri interna
ționale, acest sportiv — exemplu de 
conștiinciozitate in pregătire — a 
triumfat la J.O. de la Roma.

L-ia ți discul... Simbol al pasiunii 
pentru sport a tinerei inginere... De 
ani de zile, prin muncă tenace, per
severentă, ea obține performanțe 
care o situează în rindul celor mai 
bune sportive ale lumii. Pe maestra 
sportului LIA MANOLIU o reco
mandă astăzi 4 titluri de campioană 
balcanică, medalia de bronz la J.O. 
de la Roma și cea mai bună per
formanță mondială din actualul se
zon. O carte de vizită strălucită.

Figura muncitorului DUMITRU 
Pl&VULESCU de la uzinele .Steagul 
rvfa~-Brașov a devenit foarte cm- 
fsoscută. După răsunătorul succes 
la J.O. de la Roma chipul său e 
figurat la loc de cinste in paginile 
ziarelor din nenumărate țări ale 
hunii... Maestrul emerit D. Ptrvu- 
lescu este primul luptător romîn dis
tins cu medalia de aur a învingăto
rilor olimpici. El a intUnii adversari 
foarte puternici în frunte cu italianul 
Fabra. Luptînd cu ardoare, însuflețit 
de dorinfa de a aduce patriei un 
mare succes, Pirvulescu a învins!

învățăm de la cei 
mai buni...

Să ajungi maestru al sportului 
este visul fiecărui tînăr care pășește 
pe stadion. Nu împlinisem 13 ani, 
când, în 1956, începuse să se impună 
in atletismul mondial marea noastră 
sportivă Iolanda Balaș. O admiram 
mult. Și mi-am dorit să-i ealc pe 
urme. Nici n-am sperat atunci că 
ne vom cunoaște, ne vom împrieteni, 
vom lucra împreună, că voi fi și e- 
leva ei.

Intr-adevăr, Iolanda m-a ajutat 
mult în obținerea unor rezultate tot 
mai bune. Nu numai perseverența ei 
și seriozitatea în pregătire mi-au fost 
exemplu, ci și tehnica desăvîrșită a 
recordmanei mondiale. După ea 
mi-am schimbat stilul, trecînd de la 
„pășire" la „foarfecă dublă", un pro
cedeu tehnic mai dificil, dar care 
permite un progres mai rapid. Modi
ficări serioase am adus elanului. 
Acum vin mai repede la ștachetă, mă 
înalț cu maj multă forță. Lucrăm la 
același club și folosesc neîncetat pri
lejul de a ne antrena împreună sub 
îndrumarea maestrului Soter.

In 1959 am îndeplinit norma de 
maestră a sportului, sărind la Bieaz 
1,61 m. Anul trecut mi s-a acordat 
înaltul titlu. Răspunsul meu a fost 
rezultatul de 1,64 m stabilit cu 
prilejul „Cupei tînărului metalurgist", 
odată cu noul record mondial at lo- 
landei. Pentru mine performanța con
stituie un record personal.

Mai am multe de învățat. Doresc 
din toată inima să obțin rezultate 
tot mai bune la învățătură și sport, 
pentru a aduce în acest fel o mo
destă mulțumire partidului nostru iu
bit, care ne-a creat cele mai minu
nate condiții de pregătire și dezvol
tare, care a făcut ca visurile noastre 
cele mai frumoase să poată deveni 
realitate.

RODICA VORONEANU
elevă a Școlii medii nr. 10 

„Zoia Kosmodemianskaia" 
maestră a sportului

★

Gimnastica și săriturile în apă sînt 
pasiunea mea. Le practic din 1957, 
de cînd aveam 9 ani. Știu că aceste 
sporturi cer multă muncă pentru 
perfecționare. Dar pe mine nu mă 
sperie. Dimpotrivă. Sînt hotărît ca 
învățînd de ]a cei mai mari, de la 
sportivii fruntași, maeștri ai sportu
lui, ascultîndu-i pe tovarășii antrenori 
și profesori să ajung și eu maestru.

Nouă, copiilor, ne sînt deschise 
toate căile de părintele nostru drag, 
partidul. Vom ști să-i mulțumim prin 
muncă și silință.

PETRE MIHA1UC
elev în clasa a Vl-a a școlii 

medii nr. 35 București

Partidului, ca semn al recunoștinței 
nemărginite...

aestru emerit... Maestru al sportului. Din masele 
uriașe de tineri și tinere care pășesc zilnic 
pe stadioane, avîntindu-se in întreceri, doar 

celor mai buni le este dat să poarte acest titlu de 
cinste. Mica insignă de email rubiniu, prinsă la rever, 
oglindește munca neobosită de pregătire, nenumăratele 
ore de antrenament, emoțiile întrecerilor, bucuria vic
toriilor...

Desigur că aptitudinile sportivului, dragostea lui de 
muncă, priceperea antrenorilor, sînt factori de seamă 
pe drumul către măiestrie. Dar, mai presus de orice, 
stau minunatele condiții pe care partidul le-a creat 
tineretului, oamenilor muncii pentru practicarea spor
tului. Grija părintească pe care partidul și guvernul o 
manifestă față de mișcarea sportivă este cheia tuturor 
victoriilor și succeselor noastre!

Partidul șt guvernul au pus la dispoziția maselor de 
tineri și tinere stadioane minunate, sute și sute de tere
nuri sportive, săli și bazine, pentru a-și întări sănăta
tea, pentru a-și ridica necontenit măiestria.

Iar tinerii noștri sportivi, educați in spirit comu
nist, nu precupețesc eforturi pentru a obține noi bi- 
ruinți, noi realizări de seamă, pe care să le închine 
partidului iubit.

Ca semn al recunoștinței nemărginite...

~~ ----—.--- - ★ x----—-----------

Autograful maestrei emerite a sportului IO
LANDA BALAȘ, atleta care de 11 ori a stabilit 
recordul mondial la înălțime, va fi desigur una 
din cele mai prețioase „piese” ale colecției micu
țului pionier. Iată-1, abia așteaptă să plece cu 
carnetul pentru a arăta prietenilor iscălitura cam
pioanei noastre olimpice. Ce mîndru este...

De ani de zile maestrul emerit al spor
tului ȘTEFAN BOMAN este apreciat 
ca unul dintre cei mai buni jucători 
de volei din lume. Prin virtuozitatea sa 
tehnică, prin forța atacului său el a 
contribuit în mare măsură la succesele 
reprezentativei noastre. Ștefan Roman 
este un exemplu demn de urmat pentru 
tinerii noștri sportivi.

Pekin, tn 
ediție a 
mondiale 

masă,

ma- 
pre-

cea mal 
campiona- 
de tenis 

MARIA AI.E-
și GETA PI- 

reușit să cîști- 
suprem la du- 
singurele spor- 
s-au întors in 

eu un trofeu !
sportului

<■
ale

I.a 
grea 
telor 
de 
XANDRU 
TICA au 
ge titlul 
blu, fiind 
tive care 
Europa
Reprezentantele 

din R.P. Romină au 
Ies elogiile unanime 
specialiștilor.

Iată pe cele două 
estre ale sportului, 
miate la „internaționalele"’ 
de tenis de masă ale țării 
noastre, care au precedat 
marea întrecere din capi
tala R.P. Chineze.

Inginerul VIOREL MORARU, 
maestru al sportului la rugbi: 
fruntaș în muncă, fruntaș pe 
stadion. De aceea, muncitorii de 
la Atelierele C.F.R. Grivița Roșie, 
unde conduce serviciul de proiec
tări, il iubesc și il stimează.

•A

52 și 866... Două cifre care ilustrează cu prisosință 
uriașul drum străbătut de sportul nostru de perfor
manță. Față de 52 de maeștri ai sportului și de 
maeștri emeriți cîți au fost în anul 1951, astăzi, numărul 
celor distinși cu înaltul titlu este de aproape 17 ori 
mai mare !

Aplicarea cu consecvență a politicii partidului în 
domeniul culturii fizice, dezvoltarea impresionantă a 
sportului de mase care creează temelia trainică pen
tru cel de performanță, a dus la afirmarea sportivilor 
noștri pe plan internațional.

52 de maeștri emeriți și 814 de maeștri, alcătuiesc 
astăzi „fondul de aur“ al sportului romînesc.

Glorie au adus culorilor sportive ale patriei, hand- 
baliștii. Victoria lor la campionatele mondiale con
stituie încununarea unei pregătiri metodice, neobo
site, a nestăvilitei dorințe de a învinge.
- lată-i pe campionii mondiali fotografiați cu meca
nicul și fochistul de locomotivă care i-au condus 
la întoarcerea în țară. O amintire scumpă, de 
neuitat...
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