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" --------- menii muncii, sute
•i sute de sportivi au demonstrat cu 
rrilejul zilei de 1 Mai.

Coioana sportivilor din orașul Cluj 
i fost deschisă de un frumos car ale
goric al gimnaștilor și gimnastelor 
isociației Voin’a. A trecut apoi un 
;rup de stegari cu drapele roșii și 
ricolore, după care au urmat alte 
țrupuri de sportivi ce purtau tablou- 
ile conducătorilor partidului și gu- 
ernului nostru. Numeroase aplauze 
înt adresate sportivilor fruntași din 
raș: maestrul emerit al sportului Ion 
doina, maeștrii sportului Olga Sza- 
o, Ecaterina Orb, Gheorghe Fieraru, 
Constantin Porumb, Padu Negulescu
• a.

In continuare, cei mai tineri spor- 
vi, reprezentanții Clubului sportiv 
colar din oraș fac minunate exerciții 
e gimnastică. Sportivii de la Insți- 
itele de învațămînt superior înscriu
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întreaga țară a sărbătorit cu entuziasm, ziua 

de 1 Mai. Cu acest prilej poporul nostru și-a 

exprimat hotărirea de a merge înainte, sub 

conducerea partidului, spre noi victorii in 

construcția socialistă. Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna
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Sărbătorirea zilei de 1 Mai
Oamenii muncii din întreaga țară au sărbătorit cu entuziasm ziua 

de 1 Mai, ziua solidarității celor ce muncesc. Ei și-au manifestat cu 
acest prilej dragostea nemărginită față de partid, conducătorul înțelept 
al vaporului nostru, hotărirea fermă de a intimpina măreața aniversare 
d , -ridului cu noi și însemnate succese in construcția socialistă, ata
șamentul profund față de cauza păcii și prieteniei intre popoare.

In multe regiuni și orașe ale patriei noastre dragi, alături de 
oamenii muncii, au demonstrat și tinerii sportivi. Raportind succesele 
obținute, ei și-au exprimat totodată recunoștința nețărmurită față de 
gloriosul și încercatul nostru conducător, Partidul Muncitoresc Romin.

Iată citeva relatări ale corespondenților noștri:

PREGĂTIRILE PENTRU JOCURILE UE FOTBAL CU TURCIA
• Lotul A joacă mîine cu Szeged • Loturile de jucători 

deplasate la Brașov • Echipa de tineret joacă sîmbătă cu Steaqul 
roșu • Meciul St. roșu-Știința Cluj amînat • Arbitrii jocurilor 
cu Turcia ® Partida Turci.a A-R. P. Romînă A se va disputa la 
Ankara

Un public numeros a asistat in ziua de 1 Mai la manifestațiile culturale ce au avut loc pe estrada instalată 
in Piața Republicii din Capitală

sile Tătaru, atleții Daniel Grafenstein, 
Ion Ferenț ș. a.

Voicu Albu, corespondent

Luni dimineața,
CLUJ împreună cu oa- 

z Galați, în cadrul entuziastei manifestații a oamenilor muncii închi- 
ită zilei de 1 Mai* demonstrează constructorii viitorului combinat, 

nietalurgiSi

cu trupurile lor în fața tribunei cu
vintele „1 Mai“ și „A 40-a aniversare 
a partidului". Incîntătoarele care ale
gorice ale asociațiilor sportive au 
stîrnit admirația spectatorilor. Unul 
dintre ele reprezenta . epocala reali
zare a oamenilor de știință sovietici, 
lansarea primului om în Cosmos. Au 
demonstrat în continuare, reprezen
tanții asociațiilor sportive „Tehno- 
frig", „Electrica", „AS. Armata" e*c.  

Demonstrația sportivilor din Cluj a 
constituit un minunat prilej de mani
festare a atașamentului sportivilor din 
orașul nostru- față de partid și gu
vern, față de regimul democrat- 
popular.

Aurel Dumitriu-coresp.

I Defilarea de 1
HUNEDOARA Mai a sportivilor 

---- ------ din orașul nostru 
a fost deschisă ae un grup de moto- 
cicliști purtind macheta unei rachete 
care simboliza primul zbor al 

omului in Cosmos. Au urmat tineri 
reprezentind asociația sportivă Side
rurgia, care au înscris cu trupurile 
lor; P.M.R. și PACE. Și-a făcut apoi 
apariția un frumos car alegoric pe 
care se aflau luptători. In fața tri
bunei, aceștia au făcut o scurtă de
monstrație. Defilarea sportivilor a fost 
incheiată de grupuri de tineri aparți- 
nind tuturor asociațiilor sportive din 
localitate, in rindul cărora am remar
cat pe boxerul Mihăil Gheorghioni, 
luptătorul Ion Prejban, fotbalistul ya-

I~" ~ După entuziasta
CONSTANTA demonstrație a oa- 

-------------------- meni lor muncii a- 
cordurTe melodioase ale marșului lui 
Dunaevski vestesc sosirea sportivilor. 
Cîteva minute mai tîrziu trec prin 
fața tribunelor, frumos aliniați, ste
garii urmați de activul U.C.F.S., cei 
care muncesc neobosit pentru dezvol
tarea activității sportive în satele și 
orașele regiunii Dobrogea. Cu vii a- 
plauze au fost întîmpinați sportivi’ 
clubului Farul, în frunte cu proaspă-

(Continuare in pag. a 2-a)

„învățăm cu drag din exemplul comuniștilor"
Drumul spre „ateliere" ne este cu

noscut, familiar. Nu odată itinerariile 
ieșene au cuprins popasuri de neui
tat în mijlocul acestor harnici mun
citori. Le-am admirat — ca și acum 
— priceperea și pasiunea pentru mun
că, dorința puternică de a ridica tot 
mai mult calitatea reparațiilor. De 
fiecare dată am cunoscut și dragos
tea muncitorilor de la atelierele „Ilie 
Pinti|ie“ pentru activitatea sportivă. 
Ne stăruie în minte imaginea tere
nului pe care și-au dat intîlnire fotba
liștii de la cazangerie și cei de la 
„vagoane". Tabloul nu poate fi însă 
complet fără entuziastele întreceri de 
popice, de volei, tenis de masă... Așa
dar, o activitate tot mai bogată.

,,In munca noastră, învățăm cu 
drag din exemplul comuniștilor" — ne 
spun activiștii consiliului asociației 
sportive.

★
Cînd a luat ființă clubul sportiv 

CSMS Iași, secțiile de fotbal, lupte 
îi Ă*£  B-âtt mai iosț prezente în acti

Concursul cultural-sportiv 
al tineretului la Sighișoara
Recent, . tinerii . sportivi sighișoreni 

au participat la festivitatea de deschi
dere a Concursului cultural-sportiv al 
tineretului. Cei mai buni sportivi și 
cei mai talentați artiști amatori, din 
asociațiile, sportive și căminele cultu
rale, din orașul și raionul Sighișoara 
s-au întrecut pe terenurile de sport 
și pe scenele de concurs.

Dupâ-amiazâ, pe stadionul 1 Mai, 
peste 500. de tineri și tinere purtind 
inimoase costume naționale sau echi
pați în treninguri și tricouri cu culo
rile asociațiilor respective, au defilat 
în fața a 3.000 de spectatori. Puteau 
fi yăzuți, printre cei care defilau, ti
neri de la Faianța Sighișoara, Voința

Pinii la primele noastre jocuri in
ternaționale interțări din acest an 
au mai ramas 12 zile. La 14 mai — 
cum se știe — reprezentativele noa
stre A și de tineret vor întîlnî la 
Ankara și, respectiv, București echi
pele A și B ale Turciei. Primul joc 
va ii condus de o brigadă de arbitri 
bulgari, al doilea de una de arbitri 
cehoslovaci.

Pregătirile loturilor reprezentative 
au început mai de mult, iar zilele 
acestea intra în faza finala. Mîine. 
de pilda, au loc antrenamente te 

La sfirșitul săptămânii trecute s-au desfășurat întrecerile concursului 
atletic prin corespondență dotat cu „Cupa primăverii". La București, 
maestrul sportului Alexandru Bizim a obținut un rezultat promițător 

i aruncind 70,81 m la suliță. Foto : Th. Roibu
t
l

vitatea competițională a asociației „Lo
comotiva". A urmat chiar un mo
ment de delăsare. „Dacă fotbaliștii au 
trecut la club, nu mai avem activi
tate sportivă" — spuneau unii. Tre
burile mergeau destul de greu, dar 
alături de comunistul S. Buimistriuc 
au venit și alți iubitori ai fotbalului. 
Și, parcă niciodată campionatul pe 
asociație nu s-a bucurat de atîtea 
succese. Activitatea sportivă a în
ceput din nou, mai bogată ca înainte. 
Comuniștii au muncit cu drag pentru 
dezvoltarea continuă a activității 
sportive. Cite nu s-au făcut cu ajuto
rul lui Ion Buzac sau al lui Dumitru 
Ganciu, maistru la turnătorie, care se 
mîndrește astăzi că în sectorul său 
toți membrii UCFS sînt cu cotizația 
la zi, că aceștia desfășoară o rodnică 
activitate sportivă de mase. Pe Du
mitru Ganciu, ca și pe Mihai Ignat, 
cazangiu, i-au văzut oamenii -în prii 

• Sighișoara,. Gloria Dumoraveni și alte 
asociații care și cu prilejul primei e- 
diții a Concursului cultural-sportiv au 
obținut succese deosebite. Apoi, pe 
gazonul verde s-au întrecut atleții, 
handbaliștii, fotbaliștii etc.

Entuziasmul cu care sportivii si
ghișoreni au pornit la disputarea pro
belor Concursului cultural-sportiv al 
tineretului a demonstrat, popularita
tea acestei mari competiții de mase 

că organizațiile 
asociațiilor spor- 

orașul Sighișoara 
timp condițiile de 
concurs.

ION TUR.IAN — coresp.

precum și fantul 
IJ.T.M. și consiliile 
five din raionul și 
au popularizat din 
participare la acest

Brașov (unde lotul A va susține un 
meci de verificare în compania for
mației maghiare Szeged) și 1a Bucu
rești (unde se va pregăti lotul de 
tineret).
JUCĂTORII ROMI NI ȘI MAGHIARI 

S-AU ANTRENAT IERI
BRAȘOV 2 (prin telefon). — Me

ciul Lotul A — Szeged, programat 
joi pe stadionul Tractorul, suscită 
un viu interes printre localnici.

(Continuare in pag. a 5-a)

mele rînduri și cînd a fost amenajată 
popicăria. Mulți tineri muncitori au 
urmat atunci exemplul acestor comu
niști.

Asociația sportivă „Locomotiva" are 
peste 640 de membri UCFS. Bine
înțeles, sînt organizate numeroase 
competiții. Dar, nu despre rezultate 
trebuie să vorbim în primul rînd. 
Sportivul trebuie să fie înainte de toa
te un bun muncitor, un om de nădejde 
acolo în secția unde lucrează. A fost 
un timp cînd la ateliere mai întîlneai 
sportivi care se plimbau fără rost, 
de colo pînă colo. Comuniștii au aju
tat consiliul să schimbe total această 
stare de lucruri. Așa poți înțelege mai 
bine de ce, de exemplu, jucătorul 
Dram, muncitor de nădejde la secția

DAN GÎRLEȘTEANU

(fSontinuare in pay. țz



ÎN ÎNTlMPINAREA ANIVERSĂRII SĂRBĂTORIREA ZILEI

A 40 DE ANI DE LA iNEHNȚAREA PARTIDULUI
Concursul nostru , .PENTRU 

CEA MAI BUNA CORESPON
DENȚĂ-

BĂTRINEȚE SENINĂ
Vn C.F.R.-ist trudea in hala mare... 
Ducea acolo viată de neom,
Doar pentr-o zdreanță și pentr-o 

mîncare
Bătea oțel și fier pentru patron.

Puternica Partidului voință
Ii insuflase doruri și avint 
Și ii sădise neclintit credință 
In era libertății pe pămînt.

Partidul l-a chemat la luptă dreaptă; 
Ciocanul pentru armă l-a schimbat. 
Și s-a-mplinit atunci măreața faptă, 
Voința ta, Partid, a triumfat.

L-am revăzut tirziu; in ochi păstrase 
Același foc nestins din tinerețe.
Mi-a povestit ce calde și duioase 
Sint ceasurile lui la bătrinețe.

— „Trăiesc la fel ca voi, o altă viață, 
In bucurie, cinste și belșug.
De-a lungul țării îți apar in față 
Uzine mari și brazde largi sub plug...

Am un fecior, toiag al virstei mele, 
E inginer băiatul, la „Petrol".
Sâ-l vezi printre mașini și-ntre biele 
Cum aur negru scoate din subsol.

Cit despre sport, să știți că inginerul 
E la „Petrolul" centru-inaintaș.
Este voinic, cu mușchii cum c fierul, 
Și-n muncă si la fotbal e fruntaș.

Eu mă arăbesc acum, că pierd
mitanul ;

Știi, joacă iarăși „Steagul" cu 
„Petrolul" j 

Și mi-am făcut de astă-iarnă planul 
Că tot băiatul meu deschide scorul'.

...Acesta este omul care-alt-dată
Ciocanul pentru armă l-a schimbat, 
Așa s-a împlinit măreața faptă, 
Voința ta, Partid, a triumfat!

TRAIAN NEAȚĂ 
medic — Ploiești

LA CĂLAN A FOST INAUGURAT NOUL STADION
Glorioasa -aniversare a partidului 

nostru este întimpinată de furnaliști. 
cocsari, ca și de ceilalți oameni ai 
muncii din orașul Călan cu noi și 
importante succese în muncă. Dar 
iată că zilele trecute Călanul a 
închinat acestui măreț eveniment și 
o altă realizare, de data aceasta de 
natură sportivă ; darea în folosință 
a stadionului din mp let
reamenajat.

Se poate spune că orașul munci
toresc Călan are acum o nouă și 
frumoasă bază sportivă. Nouă, pen
tru că pe locul u,nde era înainte 
terenul de fotbal se găsește astăzi un 
stadion modern, construit prin hăr
nicia metalurgiștilor ; și frumoasă, 
deoarece totul a fost făcut cu bun 
gust, cu simț gospodăresc.

Să pornim pe «aleea acoperită cu 
zgură roșie ce duce spre stadion. 
De o parte și de aita a fost amena
jată o zonă verde, au fost plantate 
flori, s-au sădit pomi ornamentali. 
Stadionul propriu-zis este împrej
muit cu gard din țevi și plasă vop
sită în verde. Pista a fost acoperită 
cu zgură roșie, iar terenul de fotbal 
— cu gazon. A fost construită încă 
o peluză de beton, iar cu cîteva 
săptămâni în urmă s-a montat un 
ceas electric.

Fumalișlii, cocsarii, electr'rcieniL 
toți oamenii muncii din Căîan. iubi
tori ai sportului, au lucrat cu mult 
sîrg pentru terminarea într-.un timp 
cit mai scurt a lucrărilor de rea- 
«cenajare a stadionului. Tovarășul 
ăng. loan Stoicoi președintele aso
ciației sportive Victoria, ne-a vorbit 
despre entuziasmul cu care munci
torii din Călan s-au întrecut în a 
efectua cit mai multe ore de muncă 
patriotică la construcția noii baze

Fruntași în muncă, fruntași în sport

Comuniștii Alexandru Pană și Ște
fan Stan, sudori la Atelierele Na
vale din Giurgiu, sint fruntași în în
trecerea socialistă ce se desfășoară 
în cinstea aniversării Partidului. Ei 
își depășesc zilnic sarcinile de plan 
cu 20—25 la sută și, in același timo, 
■dau lucrări de bună calitate la vasa
le ce intră pentru reparații în șan
tier.

Cei doi sudori sint ounoscuți și 
pentru activitatea frumoasă de pe 
stadion. Ei se numără printre cei mai 
buni jucători ai echipei de fotbal

In mijlocul tinerilor din Bălțești
Tinerii țărani muncitori din Băl

tești, o comună cu oameni harnici și 
buni gospodari din raionul Teleajen, 
au îndrăgit in ultimii ani și activi
tatea sportivă. După ce se 
întorc de pe tarlalele gospodăriei co
lective, sau în zilele de sărbătoare 
numeroși tineri din sat își dispută 
întiietatea în partide de șah, sau 
joacă fotbal pe terenul pe care și 
l-au împrejmuit nu de mult, cu pri
lejul „Lunii construcțiilor și amena
jărilor de baze sportive". La acțiunile 
de muncă patriotică organizate de 
consiliul asociației sportive Voința, a 

sportive. Această întrecere a fost 
cîștigată de către furn-aiiști — cu 
6880 de ore muncă patriotică.

GH. LUPAN

Foto P. DIACONU 
redactori la ziarul «Drumul 

sociaIismului"-Deva 

Jos: iubitorii sportului din lo
calitate se îndreaptă grăbiți 
pentru a-și ocupa locurile in 

tribunele stadionului.

Sus: vedere generală a nou
lui stadion din Călan.

„Dunărea", care activează în campio
natul regiunii București. Formația 
lor se află în momentul de față pe 
primul loc în clasament.

In fotografie, cei doi sudori dau 
zor pentru terminarea reparațiilor 
capitale la șlepul 9611. Muncitorii 
atelierelor s-au angajat ca șlepul să 
iasă pe aoă cu 15 zile înainte ds 
termen.

TRAI AN BARBĂLATA — coresp.

răspuns un mare număr de săteni, 
printre care Simion Samoilă, Petre 
Cincan, Nicolae Cincan, Ion Puiuleț, 
Vasile Constantine seu, directorul cămi
nului cultural etc. Tov. Nicolae Țilim- 
pea, președintele sfatului popular, a 
ținut să fie și el in mijlocul celor 
care amenajau și împrejmuiau tere
nul.

De multă popularitate se bucură 
printre colectiviștii din Bălțești între
cerile sportive care sint organizate 
duminică de duminică și in care se 
intrec cei mai buni sportivi ai satu
lui cu sportivi din comunele înveci
nate. „Duminicile sportive**  au înce
put să devină o tradiție in viața 
satului. Mărturie a dragostei și pasiu
nii tinerilor din Bălțești pentru sport 
o constituie și cele spuse mai zilele 
trecute de președintele asociației, tov. 
Victor Bănică : „Dacă într-o duminică 
nu se organizează nici o competiție, 
trebuie să plec de acasă, pentru că 
altfel nu mai am trai cu tinerii din 
sat* 4.

In programul ultimei „duminici, 
sportive**  a figurat și crosul „Să în
timpinăm 1 Mai**  cîștigat de colecti
vistul Gheorghe Ana, un meci 
de fotbal intre două echipe de elevi

DE 1
(Urmare din pag. 1)

tul campion al tării la box, Ion Dinu. 
Pășesc într-o ordine perfectă fotba
liștii, voleibaliștii, baschetbaliștii, ti
nerii scrimeri. In fata tribunei oficiale 
se opresc pentru cîteva momente 
gimnastele Mioara Dumitrescu și Ma
ria Telehoi, care execută la paralele 
frumoase exerciții. Elevii de la școli
le medii nr. 1, 2 și 3 și de la școala 
pedagogică înscriu apoi cu trupurile 
lor cuvintele dragi: 1 MAI, P.M.R., 
..R.P.R. și PACE. Au defilat în conti
nuare membrii asociațiilor sportive 
constănțene, în mijlocul cărora se gă
seau sudorul Victor Vulpe-rugbist, 
mecanicul Ion Jianu-bandbalist și a1ți 
muncitori fruntași în producție. Ma
rea poloană a sportivilor a fost în
cheiată de zeci de, motocicljștl

E. Petne-coresp.
——————— lJn soare cald, 
DAIA NARE de primăvară, a 

----------— ---- tnsoțit demonstra
ția de 1 Mai a oamenilor muncii la 
Baia Mare. Peste 40.000 de locuitori 
ai orașului au manifestat pentru par
tid, pentru noi realizări în construc
ția socialistă, pentru pace.

Coloana celor 1.200 de sportivi a 
fost primită cu ropote de aplauze. In 
primele r înduri au defilat lăcătușul 
•Gavril Dohi-triplu campion republi
can la lupte clasice și libere, maestrul 
sportului Ferdinand Moscovici-antre- 
nor de atletism, Nicolae Zoliomi. Au 
urmat sportivii secțiilor de handbal, 
fotbal, atletism, box, lupte, tir și 
baschet ale C.S.M. Baia Mare, precum 
și sportivii asociațiilor Topitorul, Stă
ruința, Constructorul, Viitorul, Pro
gresul Baia Mare, Unirea SeiniViito
rul Șomcuța Mare, membrii aeroclu
bului regional, parașutiști, planoriști 
și aeromodetiști.

Patru care alegorice pe care tinerii 
sportivi ai cluburilor C.S.M. Baia 

și o 
intre

întrecere, tot la acest 
formațiile Voința Bălțești 

Cornet, pe care cei

sport, 
și 

Voința Cornet, pe care cei din 
Bălțești au ciștigat-o cu 3—1. A urmat 
un frumos și bogat program artistic 
prezentat de brigada de agitație din 
sat, în care activează și tinerii Felicia 
Puiuleț, Silvia Pirvan, Nicolae Cincan 
și alții. La aceste manifestații au 
asistat peste 500 de spectatori.

In planurile de viitor ale sportivi
lor de la Voința Băltești sint trecute 
consolidarea bazei materiale a aso
ciației prin mărirea numărului de 
membri, amenajarea unui teren de 
volei și a unei piste de popice. O 
dorință nemărturisită a lor este aceea 
ca in 1962 echipa de fotbal să acti
veze in campionatul raional...

Sarcinile pe care și-au propus să 
le realizeze amatorii de sport din 
Bălțești vor fi cu siguranță duse la 
îndeplinire. Pentru că in viața săteni
lor din această comună sportul prinde 
rădăcini din ce in ce mai puternice...

GHEORGHE N1LA—coresp. 
(Material trimis in cadrul 
cursului „Pentru cea mai 

corespondență")

can- 
bună

MAI
dare și ai asociațiilor Știința Baia 

Sprie, Trustul Miner Baia Ma,e si 
înainte Baia Mare au executat reușite 
exerciții de gimnastică — și motoci- 
cHstii au încheiat defilarea sportivilor.

V. Săsăranu-coresp. reg.

. Ziua de 1 Mai a
GALAȚI găsit bâtrînul port 

— dunărean îmbrăcat 
în haine de sărbătoare. Alături de ze
cile de mii de oameni ai muncii care 
au demonstrat plini de entuziasm, au 
defilat și peste 2.000 de sportivi. A 
fost — așa cum s-au exprimat nume
roși participanti la demonstrație, — 
cea mai frumoasă defilare a sporti
vilor din ultimii ani.

Defilarea sportivilor gălățeni a fost 
deschisă de 12 tineri și tinere, care 
au format o frumoasă piramida. Au 
urmat apoi stegarii și după apeea 
activiști ai U.C.F.S.

Defilează în continuare tineri din 
asociația sportivă Ancora S.N.G., cp 
un sugestiv car alegoric, reprezerț- 
tînd sporturile practicate pe șantier. 
Printre sportivii de la Ancora S.N.G. 
distingem fruntași în prod'-'.- ca 
rugbiștii Dumitru Holca, To:.,< Van- 
ghele, boxerii Gh. Văleanu, Gh. Ma
rinescu și alții care au adus un pre
țios aport cu prilejul lansării pe apă, 
înainte de termen, a cargourilor de 
4.500 de tone.

In rîndurî dese trec, apoi, tinerii 
din asociațiile sportive Dunărea, Vo
ința, Speranța și Viitorul.

Tineretul sportiv gălățean raportea
ză cu mîndrie că, în cinstea zilei de 
1 Mai și a aniversării partidului, au 
fost strînse peste 20 de tone de fier 
vechi, au fost efectuate peste 10.000 
ore de muncă voluntară la marele 
stadion al orașului, mai bine de 8.00C 
de tineri și tinere au luat parte la 
crosul „Să întimpinăm 1 Mai".

__________ Vii aplauze stîrnește apariția sporii-
vilor de la C.S.M., Dinamo și Știința 
Un frumos car alegoric prezintă ș 
filiala de vînătoare din Galați.

Defilarea sportivilor din localitate 
este încheiată de un grup de peste 
100 motocicliști reprezentind asociație 
sportivă Motorul.

A. Schenkmann, corespondent

din exemplul comunișiilor**
(Urmare din pag.

sudură, se bucură de multă prețuiri 
din partea tovarășilor săi de muncă 

Cind sportivii își iubesc intreprin 
derea, cind sint puternic legați d‘ 
munca și preocupările colectivului, ești 
firesc ca ei să lupte cu avint pentri 
a reprezenta cu cinste asociația k> 
sportivă. Dar, comportarea sportivi 
lor pe teren trebuie să fie, de ase 
menea, exemplară. Așa i-au învăța 
comuniștii D. Potîng, șef de brigad 
la secția vagoane, maistrul 1. Fedo 
rovici sau tehnicianul C. Sava pe cei 
lalți membri ai echipei de popice car. 
activează în campionatul republicau 
La locurile lor de muncă, comuniști 
sint primii care îi ajută pe muncitori 
tineri. In activitatea sportivă, acelaț 
exemplu, 
cununată 
maestrul 
citor Ia 
Mititelu, 
vedem pe poligonul de la Sorogari 
De la comuniști au pornit și cel 
mai valoroase inițiative. Organizare: 
frumoaselor întreceri de cros este k 
gată de numele comunistului Gh. Pe 
tîngă, muncitor la cazangerie, al că 
rui exemplu personal este urmat d 
numeroși tineri din toate secțiile ale 
lierelor. Strungarul Ion Stancu a avu 
inițiativa înființării secției de teni 
de masă și tot el este cel care muri 
cește cu pasiune pentru pregătirea t 
nerilor jucători. Comunistul Gh. Ba; 
nea, inovator, este sufletul secției d 
gimnastică acrobatică, ai cărei mc-mbi 
fac adesea demonstrații la sate. Acur 
se fac pregătiri pentru organizare 
unor concursuri de haltere. Inițiatori 
lor este comunistul Vasile Simionesci 
electrician. Și se mai vorbește despr 
atitea și atitea lucruri : creșterea iu. 
mărului de membri UCFS, reamei’.s 
jarea bazelor sportive, organizare 
campionatelor pe asociație etc. De fit 
care acțiune se interesează atent, dîri 

tot ajutorul necesar, tovarășul C 
Gîrdea, secretarul comitetului d 
partid al atelierelor.

N-am mai notat și numele corni 
niștilor prezenți la acțiunile spor.iv 
ce sint organizate în aceste zile in îr 
tîmpiriarea celei de a 44-a aniversa 
de Ia înființarea partidului. Nu iip 
sește nimeni. Și. mi am reamintit 
,.ln munca noastră, învățăm cu dra 
din exemplul comuniștilor"».

Să amintim doar munca ia 
de succes pe care a depus- 
sportului N. Cojocaru, mim 
ajustaj, cu tînărul trăgăto 
alături de care și astăzi >
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DINAMO BUCUREȘTI A AVUT 0 COMPORTARE FRUMOASA 
IN PRIMA EDIȚIE FEMININĂ A „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"

MARGINALII

Se apropie de sfîrșit prima ediție a 
„Cupei Campionilor Europeni” pentru 
echipele feminine, competiție în care 
:chipa noastră campioană, Dinamo Bucu- 
cș-ti, a jucat un rol de frunte. Astfel, 
■cămin lini că în optimi, de finală a eli- 
ninat pe Fenerbahce Istanbul, campioa- 
la Turciei, iar în sferturi de finală pe 
’artizan Belgrad, cîștigătoarea titlului 
n R.l’.F. Iugoslavia. In semifinale, Di- 
tanio București a pierdut însă dublul 
nevi eu Dinamo Moscova, prezumptiva 
îștigătoare a competiției.

In general, anul acesta dinamovistele 
-au prezentat în meciurile internaționale 
1 o valoare mai bună decît anul tre
at (hi ciuda faptului că o serie de

La Cluj, un meci feminin restantă:
ȘTIINȚA— DINAMO BUCUREȘTI
Lj se disputa astăzi un meci

nniw/ . "
• ființat—Oinamo București, 
cestei partide clasamentul 
atiilni feminin arată

eștanță din etapa a XVJI-a •
‘' înaintea

campio-
astfel :

. Dinamo 

. Rapid
București 

București
18 18 
Iff 17

0 54: 5 36
2 52:17 3S

.. Comb. Poligrafic 1» 14 5 47:28 33

. Știința Cluj 1& 12 6 43:29 38

. Metalul Buc. Iff 11 8 39.29 30

. Farul Constanța Iff Iff ff 38:36 29

. C.S.M. Cluj Iff Iff » 39:38 29 '

. C.S.M. Sibiu 19 a 11 34:41 27 I

. Olimpia Brașov Iff 4 15 28:51 33 '
1»
19
1»

. Progresul 

. Țesătura

. Sănătatea

Buc. 
Iași 
Buc.

■» 15. 21:50 23
3 16- 17:53 22
2 17 19:54 21

jucătoare de bază, ca l.ia Vanca, Flo- 
i ina leodorescu, Elisabeta Preda ctc. 
au fost bolnave sau accidentate tocmai 
cînd se cerca un maximum dc efort). 
Jocurile văzute dc noi în Capitală pro
bează acest lucru. In amîndouă, spor
tivele dc Ia Dinamo, au arătat că atunci 
cînd își concentrează forțele și luptă 
pentru fiecare minge, pot cnceri pre
țioase victorii internaționale (exemplu : 
meciul cu Partizan Belgrad) sau pune 
în dificultate formații renumite (exem
plu : Dinamo Moscova, care a prezentat 
la București 5 jucătoare din reprezen
tativa Uniunii Sovietice, campioană mon
dială). Dc altfel, în întilnirea cn Dinamo 
Moscova hucu-rcștencele au fost foarte 
aproape dc o victorie de răsunet.

Dfc ce n-au obținut-o •? — și cu asta 
in-lrăm în miezul problemei. Pentru că. du
pă părerea- noastră, jucătoarele, nu au încă 
încredere în forțele lor. Această lipsă nc- 
justificală <îc încredere duce la o emoti
vitate exagerată care se vede în special 
cu prilejul meciurilor în deplasare. €ă 
valoarea echipei este alta, ne-au dove
dit-o jocurile din Capitală. De aceea, 
socotim că pentru viitoarea participare 
la „C.C.E.”, prima problemă care tre
buie rezolvară este 
ți iii pregătirii i 
Aceasta, cu atît 
echipă sînt jucătoare 
Florina- Teoiloreseu,
ș.a.) cu o bogată experiență 
țiollală.

Mai smt și alte lucruri de 
la Dinamo : întregii echipe îi 
cesară o mai bună pregătire 
multilaterală^ apoi, sc cere o

alta.
Capitală, 
viitoarea 
problemă eare 
aceea a rm-bimătă- 

morale și dc voință 
mai mult cit cît în 

(Doina Ivăiieseu. 
Tutela I’lcșoianu 

inlerna-

remediat 
este ne

fizică 
creștere

hi fost desemnate echipele campioane
republicane școlare pe anul 1961

la Dilicțt: ȘCOrttd med re Hf. 4 Timișoara
La îctc: Școala medic nr. 2 „Frații liuzcști" - (rama

tri-
s-au

formației școlii medii „Ștefan

atac, coroborată cu practi- 
joc mai variat la fileu ; 
blocajului : îmbunătățirea
apărare (în special 

Elisabeta Preda).
T.Î3

a forței dc 
ca rea unui 
ameliorarea 
jocului dc 
Vanca și

Am păstrat pentm încheiere 
bl-emă deosebit de importantă : 
decalajului dc valoare între 
6—7 jucătoare și restul dc 4—5. Anul 
acesta, au fost promovate o scrie de 
voleibaliste tinere, în formare : Lucia 
Vanea, , Rodiea Gorbeanu etc. care au 
adus aportul scontat. Credem însă că 
și alte tinere ar trebui să mai intre 
în vederile antrenoruîai echipei Dinamo. 
Pentru că. rezervele trebuie să fie la 
fel <Ie bine pregătite ca și jucătoarele 
de bază.

Fără îndoială, rezolvarea tuturor punc
telor arătate aici nu se poate face de
cît sub atenta înilrumarc și riguroasa 
planificare a muncii de către antreno
rul Gh. Constantinescu.

pro-
■a a

vi TVDORAN

Azi începe „Cupa Primăverii1*
Terenul Sănătatea din Capitală găz

duiește, începind de astăzi, o com
petiție de volei masculin organizată 
de F.R.V. în cinstea celei de a 40-a 
aniversări a Partidului 
,Cupa Primăverii".

Competiția debutează 
Dinamo- C.C.A. (începe
și continuă după următorul 
4 mai. ora 16 : Progresul 
ora 17: Rapid—Dinamo ; 5 
16 : C.C.A.—Rapid ; ora 17 :
Progresul. Finalele competiției se vor 
disputa la 6 mai 
cepînd de la ora

In caz de tirrrp 
încep c 
Giuiesti.

și dotată cu

CU 
la

partida 
ora 17) 

program: 
Victoria : 
mai. ora 
Victoria-

pe același teren îrt- 
16.
nefavorabil jocurile 
mai tîrziu în sala

e- 
terminat neîn- 

Brașov lăsînd o 
Caracteristicile 

an au fost pre- 
Intr-ade-

nia
Gheorghiu“-Brașov și pe care l-a cîș- 
tigat cu scorul de 3—1. Echipa antre
nată de prof. Constantin Bobei a pre
zentat în turneu, următorul lot: Cor
nelia Lazeanu, Ileana Enculescu, 
Georgeta Borcoci, Sorina Marii-nescu, 
Marilena Olteanu, Elena Covetmu, 
Constanța Burlacu, Veronica Loanițoiu 
și Ionela Saăunaș.

Locul secund a fost ocupat de e- 
chipa școlii medii nr. 4 „Ștefan 
Gheorghiu“-Brașov (antrenor, prof. 
Viorel Papuc), care a avut de aseme
nea o comportare foarte bună. In 
meciul decisiv elevele din Brașov au 
avut însă o serie de scăderi mai ales 
în ceea ce privește serviciile și pa
sele. Elemente de perspectivă : Maria 
Dima. Suzana Socs și Aurora Haraba. 
Locul 3 a revenit echipei școlii medii 
nr. 2 „Mbiail Eminescu“-Constanța 
(antrenor, prof. Doina Ciuleanu) e- 
chipă care de Ia meci la meci a mers' 
tot mai bine. In continuare : școala 
medie nr. 35 București, liceul unic Dej 
și școala medie nr. 26 „Alexandru 
loan Cuza“-București.

PRIVIND EVOLUȚIA PRIMILOR NOȘTRI JUCĂTORI 
ÎN MECIUL CU REPREZENTATIVA R. P. UNGARE
Făcând un veritabil... slalom printre 

aversele intermitente de ploaie, întîT- 
niril-e de săptămînă trecută dintre 
tenismanii romîni și maghiari au de
curs totuși în bune condițfuni, ofe
rind pasionaților sportului alb jocuri 
de reală calitate. Frumuseții spectaco
lului i s-a adăugat firește satisfacția 
unui rezultat mai mult decît merito
riu. După cum se știe, în confrunta
rea primelor reprezentative, rezultatul 
a fost egal (R.P. Romînă — R.P. Un
gară 2-2) meciul decisiv Viziru-Gulyas 
întrerupîiidu-se, de asemenea, la ega
litate de seturi. Nu numai atît, în în
trecerea primelor 
tiirilor indică și 
frică : 10-10 ! Și 
cătcrii maghiari 
după o categorică victorie 
fața redutabilei echipe a Austriei (Le- 
genstein, Saiko, Hafnka). Remarcabil 
s-au comportat și jucătorii noștri de 
rezervă, care din cele cinci meciuri 
disputate au cedat oaspeților un sin
gur simplu.

Evident, iată motivt de satisfacție 
pentru tenismanii noștri fruntași, ca și 
pentru cei care ait în grijă pregătirea 
lor în vederea apropiatelor întîlniri in
ternaționale. Fiindcă. îitr-adevăr. ma
joritatea cornponenților lotului republi
can au demonstrat acum un. potential 
de luptă ridicat Comparînd cu sta
diul lor de pregătire din perioada co
respunzătoare a anului trecut, se poa
te spune ctt certitudine că ei mar
chează actualmente un plus de formă.

Aprecieri bune merită în primul rînd 
maestrul emerit al sportului Gheor- 
ghe Vizirs. Ca totdeauna cînd apără

rachete, totalul se
el o repartiție sime- 
să nu uităm că ju- 
veneau la București 

cu 4-1 în

culorile țării, neobositul sportiv a arun
cat în luptă nu numai măiestria sa re
cunoscută, ci și o dîrzenie deosebită; 
o putere de concentrare cu totul re
marcabilă. Nu exagerăm dacă spu
nem că Viziru este învingătorul moral 
al meciului cu Gulyas, în care i-a lip
sit doar putină șansă pentru a ter
mina victorios. In setul doi jucătorul 
romîn a avut setbol la 5-4, dar a fost 
egalat de Gulyas cu o minge slabă 
deviată de fileu... Exemplu de la felul 
cum luptă Viziru în întâlnirile interna
ționale trebuie să ia toți tinerii noștri 
jucători, care doresc desigur, ca și el, 
să aducă în palmaresul reprezentativei 
succese de prestigiu.

Strict cifric, rezultatele obținute de 
campionul nostru Ion Țiriac în me
ciurile dc simplu sînt și ele satisfă
cătoare. El a cedat doar în cinci se
turi lui Gulyas și !-a întrecut în pa
tru pe Katona. Din păcate, acest suc
ces parțial a fost obținut de Țiriac 
mai mult prin talentul și calitățile 
sale, mai puțin prin tehnică cizelată. 
Ținând nostru tenisman a progresat 
incontestabil de la un sezon la altul. 
El a căpătat mai multă siguranță și 
eficacitate în- voleuri, smecîid și lovi
tura de stingă par de asemenea ame
liorate. _ Răinîn însă o serie întreagă 
de lovituri care mai trebuie lucrate. 
In primul rînd lovitura de dreapta, 
pe cît de puternică, pe atît de nepre- 
cisă. Evident, mi se poate uita faptul 
că Țiriac are la activ mai puține ore 
de antrenament decît coechipierii săi. 
Talentatul sportiv a fost solicitat în 
perioada de iarnă și de hocheiul pe 
gheață. De aceea, Țiriac trebuie ~~ 
suplinească insuficiența 
său de antrenament 
sîrgiiinfă dublată.

Dintre jucătorii noștri de rezervă i 
se distinge desigur G. Bosch, revenit 
în forma de la începutul sezonului tre
cut. El n-a lăsat nici un set celo-r două 
„speranțe” ale oaspeților, Szikszai și 
Komaro-mi. C. Năstase l-a învins și el 
pe Szikszai, dar îmbucurător la acest 
j’ucător este mai ales faptul că el 
»-a consacrat în jocul de dublu, tinde 
împreună cu Cristea a alcătuit o echi
pă omogenă în meciul cîștigat la re
dutabilii Kate-n-a, Komaromi.

Dublul rămîne desigur 
„acută” a reprezentativei 
tenis. Observațiile privind 
lor două echipe de dublu 
în meciul de săptămînă trecută (Ți— 
riac, Serester și Cristea, Năstase) au: 
fost consemnate de ziarul nostru în->' 
cronica întîlnirilor. S-ar mai putea re-! 
peta doar că este de-a dreptul dc neîn
țeles cum de nu s-a putut găsi mai.J 
din timp o soluție acestei importante- 
problcme. Un exemplu. Cei cărora li 1 
s-a acordat de data aceasta încrederea;! 
— Țiriac și Serester — au evoluat șiJ 
în meciul cu reprezentativa de tine—I 
ret a Franței, în „Cupa Galea", acum-: 
trei ani. De atunci, de cîte ori au mai 
fost puși să joace împreună ? Dacă 
nu ne înșelăm — niciodată...

sa
programului 

de tenis cu o.

problema ■ 
noastre de 
evoluția re

prezentate

BUi.^QV 2 (prin telefon de la 
isul nostru). Timp de 5 zile 
siășurat în localitate finalele cam- 
onatelor republicane de volei rezer- 
te școlilor medii. Organizate de Di- 
zția educației tineretului școlar din 
I.C., in colaborare cu Secțiunea Io
tă de învățămînt și cultură, aceste 
tale s-au bucurat de un frumos suc- 
3, marcind un bun nivel tehnic. 
Surpriza finalelor de la Brașov au 
astituit-o echipele din provincie, 
re au dat o replică deosebit de vi- 
roasă reprezentativelor școlare din 
pitală. „Provincia" a reușit de alt- 

să cîștige titlurile de campioane 
dare atît la băieți cit și la fete, 
lată, pe scurt, evoluția principalelor 
jtendente la primele locuri :
□in cele 6 echipe de băieți care au 
t startul in turneul final, cea mai 
lă comportare a avut-o, fără în- 
ală, cea a școlii medii nr. 4, cu pro
ra special de educație fizică, din 
nișoara. Datorită pregătirii ei supe- 
are (fizică, tehnică și tactică) 
pa timișoreană a 
să turneul de Ia 
iresre excelentă, 
ipioanei din acest
a paselor, omogenitatea.
, in toate meciurile, echipa școlii 
iii nr. 4 din Timișoara a avut o 
iportare constant bună, a practicat 
joc în care fazele spectaculoase au 
ndat. In meciul „cheie" cu echipa 
Iii medii nr. 5 „Gh. Barițiu“-Cluj, 
ctatorii au avut prilejul să apre- 
:e posibilitățile echipei timișorene, 
ietatea procedeelor ei tehnice și 
ice, maturitatea ei. Timișorenii au 
nut victoria pe merit cu 3—2. Prin 
il cum s-a ocupat de echipă, prof. 
Mihiilescu merită toate felicitările. 
: și componenții lotului echipei ti- 
orene: Postolache, Dogaru, Nagy, 
vru, Simion, Feher, Dijmănescu, 
'tin și Roth.
e locul 2 s-a clasat echipa școlii 
Hi nr. 5 „Gh. Barițiu“-Cluj. (tut
or, prof. Oprina Stroe), o formație 
frumoase posibilități, dar cu unele 
Ieri la capitolul omogenității. Pe 
1 3. echipa școlii medii nr. 19 „Ion 
ar'gă.“-București (antrenor, prof.

Eordogh) cu citeva individualități 
te talentate, printre care lrimescu, 
că, Duțică etc. S-au clasat in or- 

: șc. med. nr. 35 București, șc. 
,. ..Dini cu Golescu“-Cîmpulung
cel și șc. med. nr. 1 „Vasile Alec- 
lri“-Galați.
» fete, titlul de campioană a re- 
t elevelor de la școala medic nr. 2 
iții Buzești“-Craiova. De la in ce
il turneului final, elevele din Cra- 

s-au impus printr-un joc tehnic, 
în atac cit și în apărare, cu -om- 
țti simple dar eficace, printr-o 
’ mobilitate. Lucrul acesta s-a vă- 
cel mai bine în meciul-,.vedetă" 
are echipa l-a susținut în compa-

ELENA DOBINCA

Turneul final
De duminica sîntem în posesia 

listei noilor campioni de box ai țării. 
După o săptămînă deosebit de „în
cărcată", în care, seară de seară 
mii de spectatori au urmărit cu emo
ție pasionantele dispute pentru cîști- 
garea titlurilor puse în joc, cam
pionii și învinșii lor iau zilele 
cestea o binemeritată vacanță.

„ASALTUL ELEMENTELOR 
TINERE"

Fă-ră discuție că întrecerile care 
s-au încheiat duminică dimineața 
constituie un succes pentru boxul din 
țara noastră. Formula de disputare 
a campionatelor din acest an (8 zone 
în loc de 4, cum erau anii trecufi). 
calificarea în finale a 8 boxeri la 
fiecare categorie, a dat posibilitate 
unui mare număr de pugiliști să-și 
măsoare forțele cu cei mai bum 
boxeri ai țării și. adese®, să le purtă 
acestora .probleme" serioase. Btma 
pregă’ire a majorității pugiliștilo1- 
prezent! ta startul finalelor se dato- 
rește în metre măsură și timneeior 
pe categorii die greutate organizate 
în primăvara aceasta, turnee care au 
dat posibilitate unui mare număr de 
boxeri să se rodeze și careț firește, 
trebuie continuate.

Vorbind despre desfășurarea cam
pionatelor, putem spune că era de

Deosebit de echilibrată a fost partida dintre N. Puiu (stingă) și A. Ol
teanu. In fotografie, Olteanu
vede, Puiu este pregătit de

pregătește un nou atac, dar după cum se 
ripostă. Foto : B. Ciobanu

RADU VOIA I

—un succes al sportului nostru cu mănuși
așteptat ca și la actuala ediție rolul 
principal în desfășurarea turneului 
final să-l joace valoroșii reprezen
tanți ai cluburilor Dinamo și C.C.A. 
care, de altfel, au câștigat 6 din cele 
10 titluri de campioni. (Dinamo : 4, 
C.C.A. : 2). Dar, spre deosebire de 
anii trecuți, drumul spre finala com
petiției a fost de data aceasta mult 
mai anevoios pentru boxerii fruntași.

• Cea mai frumoasă partidă a 
turneului fina! ; C.
E. Cișmaș.

• Cei maj buni 
tori: P. Mihelfi, I.
Popescu, f. Boamfă, C. Paraschi- 
vesett. V. Vasiliu, 1. M-ihăilescu. 
L. Krnuzer. St. Stepan, N. Tataru

• Cei mai buni boxeri tineri : 
FI. Patrașcu. V.
za. A. Co-rrstantin,
(atît cît a boxat),
N. Motoc

Gheorghiu

arbitri-judecă- 
CeUteanu, V.

Antoniu, V. Mîr- 
C. IXirnîtrașciv 
P. Men t zel șt

.â
datorită temeinicei pregătiri și cu
rajului dovedit de ma|oritatea boxe
rilor tineri. Partidele dintre Dumi- 
trașcu și Toma. Turcu — Pătrașcu, 
C. Gheorghiu — V. Antomiu, Marin 
— Vituș, Mentzel — Monea etc. au 
avut în general o desfășurare egală, 
victoria consacraților stînd un timp

sub semnul incertitudinii. Aceasta 
dovedește că sportul nostru cu mă
nuși are asigurat un rezervor im
portant de clemente valoroase, care 
vor trebui urmărite și de aci înainte 
cu mare atenfie.

Dintre campionii actualei ediții, 
cea mai bună impresie au lăsat-o — 
fără îndoială — Constantin Gheor
ghiu, Iosif Mihalic și Gheorghe Ne
grea. Intr-adevăr, cei trei titulari în 
echipa reprezentativă dețin o forma 
buna, lucru ce s-a văzut la fiecare 
partidă. îndeosebi Gheorghiu a im
presionat prin execuția ireproșabilă 
a majorității procedeelor tehnice, prin 
mobilitatea și eschivele cu care și-a 
.păcălit" adversarii. Remarcabilă 
este și perlormarrța metalurgiștilor 
Andrei Olteanu și Virgil Badea, care 
au adus două titluri clubului lo-r. 
Mircea Dobrescu a reușit din nou să 
cucerească centura de campion, dar 
mult mai greet decît în anii trecuti 
Constanțeanut Ion I>inu a făcut un 
adevărat „tur de forță" (a învins 
consecutiv patru boxeri de valoare: 
D. Done, I. Florea, T. Pintilie V. 
Czegeli) cucerind pe merit titlul de 
c-tm-pion. Ion Monea s-a dovedit a- 
celași boxer tenace, pe care se poate 
conta. Singurii pugiliști consacrati 
care și-au croit cu mai multă ușu
rință drum spre titlu stat Mihai 
Stoi-a-n și Vasile Mariuțan,

arbitrajele IN PROGRES

Alături de boxeri, arbitrii au con
tribuit și ei la reușita întîlnirilor din 
turneul final. Este un fapt îmbu
curător dacă ținem seama că nu cu 
multi ani în urmă directorii de luptă 
erau 
mari... 
ceasta lucrurile au stat 
poate afirma cu certitudine 
ultimul timp și, 
prilejul recentelor finale de camnio- 
nat, în maniera de a arbitra și a 
puncta s-a făcut o cotitură radicală. 
O dovedesc cel mai bine finalele 
din acest an. Din 80 de meciuri sus
ținute de boxeri 58 de decizii au fost 
date în unanimitate, 14 cu 4—1. și 
8 cu 3—2 ! Iată, „negru pe "lb“. 
cît de mult a crescut calificarea ar
bitrilor noștri. De altfel, rareori soec- 
tatorii au avut prilejul să-și exprime 
nemulțumirea în legătură cu deci
ziile date. Dacă ar fi să reconside
răm partidă cu partidă, doar două 
decizii ni s-au părut discutabile : L. 
Ambruș — I. Marin și I. Monea —• 
St. Cojan

aceia care dădeau cele mai 
dureri de cap. De data 

altfel.
că

maj cu seamă

a- 
Se 
în 
cu

R. CALARAȘANU



După etapa de duminică... Un început mai mult decît promițător...
• Etapa de duminică, în ciuda 

vremii nefavorabile, ne-a dat prile
jul să consemnăm forma bună in 
care se află majoritatea jucătorilor 
selecționabili sau a celor susceptibili 
de a face parte . din lotul reprezenta
tiv. In mod special, trebuie să rele
văm comportarea lui Penciu și Cio
bănel (în partida cu C.S.M.S. Iași), 
Teofilovici și Vasile Nistor (in me
ciul cu Știința București). Echipa 
campioană C.F.R. Grivița Roșie care 
dă lotului foarte mulți jucători a 
avut și ea in Irimescu. Țibuleac și 
Costel Stănescu, oamenii ei de bază. 
Mai puțin concludent s-a prezentat 
Wusek. Știința Cluj a „trăit" și ea 
prin Demian, mai ales, care a reușit 
în bună măsură să acopere tot tere
nul, să provoace deseori panică în 
rîndul apărătorilor ceferiști.

Nădăjduim că jocul pe care echipa 
lotului reprezentativ îl va susține as
tăzi, - începînd de la ora 16,30, pe 
terenul din Parcul Copilului, în com
pania unei combinate Dinamo -ț- Me
talul va fi și mai edificator în pri
vința formei actuale pe care o dețin 
selecționabilii.

• O „problemă" de arbitraj s-a ivit 
în partida dintre Știința Cluj și C.F.R. 
Grivița Roșie... Astfel, în min. 72, e- 
chipa campioană aflată în plin atac 
reușește prin Oblemenco (la scorul 
de 3—3) să înscrie printr-o lovitură 
de picior căzută. (Ceferiștii deschise
seră scorul tot prin Oblemenco și 
prin același procedeu tehnic). Arbi
trul de centru, V. Vardella, a ținut 
să se consulte cu arbitrul de margi
ne, deși se văzuse clar că executarea 
loviturii fusese corectă, balonul de
pășind bara transversală. Cum arbi
trul de tușă era un sportiv aparți- 
nînd clubului... Știința Cluj se înțe
lege că acesta a indicat lovitură ra
tată. Și jocul a continuat în condiții 
de deplină egalitate pînă în min. 76, 
cînd C.F.R. Grivița Roșie a înscris 
încercarea victorioasă. Dacă și aceas- 
ta ar fi fost ratată. C.F.R.’ Grivița 
Roșie părăsea terenul cu un punct 
mai puțin și aceasta numai dintr-o 
eroare (intenționată) de arbitraj.

Este de dorit ca federația de spe
cialitate să oblige comisiile regionale 
de rugbi de a delega ca arbitri de 
margine, oameni cu o calificare co
respunzătoare și nu jucători ai echi
pelor competitoare așa cum de altfel 
se mai întîmplă. S-ar evita prin a-

OtiL'd/liHihflli
FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE

ceasta deformarea unor rezultate și, 
ceva mai mult, s-ar pune capăt unor 
discuții care (cîteodată) pot îmbrăca 
forme neprincipiale.

® Performanța etapei de duminică 
a realizat-o echipa clubului sportiv
I.T.B.,  victorioasă cu 9—0 în fața for
mației Știința București. Succesul a- 
cestei echipe este demn de subliniat, 
dacă ne gîndim că în componența ei 
intră nu mai puțin de 7 tineri care

O fază spectaculoasă din intilnirea Dinamo București — Știința Petro
șani (3—0)

Foto : H. Nandi

SPORTURI .NAUTICE

„Cupa Primăverii* 4 prima competiție 
de mare amploare a anului

Primul concurs de mari proporții al 
acestui sezon, „Cupa Primăverii", se 
va desfășura duminică dimineața pe 
lacul Herăstrău, în organizarea Fede
rației de Sporturi Nautice și a comi
siei de specialitate a orașului Bucu
rești. La acest concurs vor participa 
toate cluburile și asociațiile bucureș- 
tene cu secții de sporturi nautice, 
programul fiind deosebit de bogat. 
Iată, de altfel, probele prevăzute : 
CANOTAJ ACADEMIC. Seniori : sim
plu, dublu, 4-f-l. Senioare: dublu, 4-f-l 
rame. Juniori: simplu, 4-pl rame. Ju-

anul trecut au făcut parte din echipa 
de juniori : Chirică, Coravu, Vasi- 
lescu, Lanț, Goga, Jabin și Țuțuianu. 
Victoria de duminică a „itebiștilor" 
confirmind valoarea altor rezultate ob
ținute anterior (0—0 cu Metalul și 
14-3 cu Știința Cluj !) demonstrează 
totodată seriozitatea cu care se lucrea
ză în cadrul acestei secții, încrederea 
pe care conducerea clubului o acordă 
elementelor tinere.

nioare, simplu 4-ț-l rame. CAIAC— 
CANOE, Seniori : caiac simplu și du
blu, canoe simplu. Senioare : caiac 
simplu și dublu. Juniori și junioare : 
caiac simplu și dublu. Probele de ca
notaj academic se vor disputa pe 800 
metri iar cele de caiac pe 500 m. La 
canoe simplu seniori, concurenții se 
vor întrece pe 800 metri.

In scopul angrenării, unui număr 
cît mai mare de sportivi, regulamen
tul prevede clauza „omul și proba" 
(un concurent poate participa doar la 
o singura probă).

Concursul este dotat cu premii în 
echipament sportiv pentru primii trei 
clasați . la fiecare probă. Se vor al
cătui și clasamente pe echipe, sepa
rat pentru canotaj academic și caiac- 
canoe.

Deși ne aflăm abia la începutul ac
tivității competiționale din acest se
zon, iată că atleții noștri au și reușit 
o serie de rezultate care ne dau multe 
speranțe pentru acest an. In primul 
rînd se cuvine să evidențiem faptul 
că au fost stabilite șapte noi recor
duri republicane, dintre care unul 
este și record mondial (Iolanda Balaș 
1,87 m la săritura in înălțime). Cele
lalte șase recorduri au fost realizate 
de: Virgil Manolescu 50,42 m la a- 
runcarea discului seniori, Lucian Co
lier 52,40 m și 54,84 m la aruncarea 
discului juniori (1,5 kg), Ion Bog 
(53,23 m) și Decebal Gheorghiu (58,37 
m) ambii la aruncarea ciocanului ju
niori (6 kg) și Petre Astafei 4,10 m la 
săritura cu prăjina juniori.

In afara acestor performanțe se cu
vine să remarcăm alte cîteva aflate in 
imediata apropiere a recordurilor ță
rii. Ana Roth cu 15,54 m la greutate 
s-a apropiat la numai un centimetru 
de propriul său record, Lia Manoliu 
— care continuă să se mențină in 
fruntea celor mai bune performere 
mondiale ale anului — s-a arătat con
stantă în a arunca peste 52 metri. In 
plus am notat pînă acum sute de re
zultate care reprezintă recorduri per
sonale pentru numeroși atleți tineri.

Această creștere a rezultatelor atle- 
ților noștri este explicată în primul 
rînd de seriozitatea cu care s-au pre
gătit încă de la încheierea sezonului 
trecut și în al doilea rînd, de faptul 
că mai mult decît oricind altă dată, 
comisiile orășenești de atletism au fă
cut treabă bună și au organizat nu
meroase concursuri. In această pri
vință nu este lipsit de importanță să 
arătăm că în 1960 (an olimpic !), în a- 
ceeași perioadă, fuseseră organizate 
numai cîteva concursuri, iar acum nu
mărul lor depășește 100 !...

Rezultatele obținute pînă în prezent 
la o serie de probe duc la medii de 
o valoare mult mai ridicată decit a 
celor înregistrate la sfîrșitul anilor 
trecuți. Iată un exemplu : aruncarea 
discului femei:

ț 
52,46 Lia Manoliu (Metalul „23 Au

gust")
49.06*)  Olimpia Cataramă (Șc. sp.

UCFS C. Lung)
45,20*)  Niculina Barbu (Rapid Bucu

rești)
43,55*)  Ana Roth (Dinamo Brașov) 
41,10 Anca Gurău (Progresul Buc.) 
41,09*)  Ildiko Szabo (S.S.E. Oradea)

40,75*)  Elena Cosac (Știința I.C.F.
București)

38.55 Ana Nylas (Dinamo București) 
38,00*)  Augusta Bugnariu (Știința Cluj) 
37,87*)  Ursula Firlingher (Știința Ti

mișoara)
* =-= recorduri personale.

Aceste zece rezultate dau o medie de 
42,763 m. Cea mai bună medie de pînă 
acum a fost înregistrată la sfîrșitul 
anului 1960 (42,320 m). Și să nu uităm 
că ne aflăm abia la începutul lunii 
mai !...

★
N. A. — Ieri seară corespondentul 

nostru regional din Brașov ne-a a- 
nunțat că marți, în cadrul unui con
curs local, Ana Roth a stabilit un 
nou record republican la aruncarea 
greutății senioare cu performanța de 
15,57 tn (14,68 — 14,90 — 15,57 —
15.56 — 15,40 — D).

ROMEO V1LARA

CONCURSURI...
REZULTATE..;

SIBIU. In localitate s-a ^desfășurat 
zilele trecute întilnirea dintre echipele 
școlilor sportive de elevi din Sibiu și 
Craiova. Intilnirea, care a contat ca 
revanșă a meciului susținut în urmă 
cu două săptămîni la Craiova, s-a în
cheiat cu victoria gazdelor: 260- 207 p. 
La concurs au luat parte 80 de atleți. 
Iată cîteva din cele mai bune rezul
tate înregistrate cu acest prilej: BĂ
IEȚI: 110 mg (91,4 cm): R. Tartler (S) 
16,4; înălțime : R. Tartler 1,70; disc (1,5 
kg) : D. Bîrșu (S) 36,50; FETE: înăl
țime : V. Nanași (S) 1,33 m. (M.
LUPUȚIU, coresp.).

BRAȘOV. Al 8-lea concurs din a- 
cest sezon desfășurat în localitate s-a 
bucurat de participarea a peste 50 de 
tineri atleți. Cu acest prilej se cuvine 
să evidențiem activitatea desfășurată 
de comisia orășenească de atletism, 
care organizează cu regularitate con
cursuri pentru toate categoriile de 
atleți din localitate. Citeva din rezul
tatele obținute : JUNIOARE: greutate: 
M. Witalyos — 1946 -— 9,66 m; COPII : 
fete : 300 m: M. Cosa — 1949 — 50,5; 
lungime: M. Tartler — 1949 /— 3,86: 
greutate (3 kg): L. Orosz — -
10,28 m. (C. GRUIA, coresp. regional),

TIMIȘOARA. In cadrul etapei p« 
oraș a campionatelor universitare ar
bitrii concursului au înregistrat ur
mătoarele rezultate, mai bune : BĂR
BAȚI : 100 m: C. Nedelea 11,3; 200 m 
C. Nedelea 24,0; lungime: A. Lupa: 
6,48; suliță: I. Jebeleanu 43,50; FEMEI 
înălțime: M. Bugariu 1,35; greutate 
V. Blidea 10,00; disc: U. Firlinghe: 
34,30; suliță: E. Fril 31,22 m. (L. MIC 
ȘAN, corespondent).

In zilele de 6 și 7 ntai sala Flo- 
re'asca din Capitala va găzdui finala 
campionatului republican pe echipe la 
gimnastica. La această întrecere au 
fost invitate, pe baza rezultatelor ob
ținute în etapele anterioare, cele mai 
bune formații din toată țara. In urma 
tragerii la sorți echipele au fost îm
părțite în următoarele serii : BĂIEȚI: 
seria I ; Școala sportivă U.C.F.S. 
Craiova, Dinamo București, Știința 
Cluj, C.S.M. Cluj, Victoria București, 
C.S.M. Reșița. Seria a Il-a : C.C.A., 
Tractorul Brașov, Voința Oradea. 
Știința București. Școala medie Giur
giu, Mureșul Tg. Mureș, C.S.M.S. 
lași. FETE: seria I: Harghita Tg. Mu
reș, Clubul sportiv școlar București, 
Școala sportivă U.C.F.S. Craiova, 
-S.S. Banatul Timișoara, Dinamo 
București; seria a ll-a : Voința Arad,

Școala medie Giurgiu, Voința Cluj, 
Voința Oradea, Farul Constanța : 
seria a Ill-a: C.S.S. Luceafărul Bra
șov, Petrolul Ploiești, Știința Bucu
rești, C.S.M. Cluj.

Arbitrii și arbitrele invitate la con
curs vor trebui să fie prezenți în 
București pe data de 4 mai (cu o zi 
înaintea sosirii concurențifor) pentru 
a participa la un curs de inițiere or
ganizat de F.R.G., privitor la apli
carea noilor amendamente tehnice.

MARGINALII LA ETAPA INAUGURALĂ

Siart in „Cupa Vxtoriei“
Astăzi, cu începere de la ora 9 

pe poligonul Tunari, au loc întrece
rile de tir din cadrul tradiționalului 
concurs dotat cu „Cupa Victoriei", la 
care au fost invitați să participe tră
gători fruntași de Ia toate cluburile 
și asociațiile sportive din Capitală și 
din țară.

Iată programul concursului: miercuri 
de la ora 10, talere aruncate din șanț 
manșa întîi ; joi talere manșa a doua 
și pistol liber; vineri de la ora 9 armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat 
seniori, iar de la ora 12 aceeași 
probă rezervată senioarelor și junio
rilor și pistol calibru mare ; simbătă 
de la ora 9 armă liberă calibru redus 
pozițiile în genunchi și în picioare, 
la ora 10 skeet manșa întîi. iar de la ora 
12 pistol viteză manșa întîi ; duminică 
dc In ora 9 armă liberă calibru redus 
3'z30 focuri senioare, juniori și juni- 
rnre, la o-a 10 pistol viteză manșa a 
doua si skeet manșa a doua.

100 DE JUNIORI AU PARTICIPAT
LA CONCURSUL ORGANIZAT

DE CLUBUL SPORTIV I.T.B.
In cinstea aniversării partidului, 

clubul sportiv I.T.B. a organizat du
minică în sala de fa ștrandul Tine
retului întrecerile „Cupei 8 Mai" la 
gimnastică, la care au participat 
peste 100 de juniori și junioare re- 
prezentînd școala sportivă de. elevi 
nr. 2, școala medie nr. 35, clubul 
Victoria. M.T.T.C. și I.T.B. Dintre 
participanți — toți între 14—15 ani 
— s-au evidențiat o serie de elemente 
talentate ca: Lizica Tomoșanu, Ileana 
Dumitrescu. Felician Talmozian, Va
sile Gavrilă, Mihai Șandru (I.T.B.). 
Elena Neacșu. Georgeta Panai-t, Aurel 
Sava, Marin Rusu, Ilie Avram (Vic
toria), Tudor Freancă, (M.T.T.C.), 
Paul Costin, Severin Rusu (șc. sp. 
nr. 2), Gabriel Caelide (șc. m. nr. 
35) etc. Rezultate tehnice, FETE, pe 
echipe : Victoria 166,15 p. ; individual 
compus, cat. I. sen.: Lizica Tomo
șanu (I.T.B.) 35,05 p.; cat. a ll-a 
sen.: Angela Bundea (I.T.B.) 33,00 
p. ; cat. I. iun.: Elena Niculescu 
(Victo-ria) 33.80 p.; cat. a ll-a jun.: 
Ana Vilan (Victoria) 35,20 p. BĂ
IEȚI, pe echipe: șc. sp. de elevi nr. 
2 273,00 p. ; individual compus, cat. 
a ll-a sein. : Victor Uță (I.T.B.)
54,10 p. ; cat. I jun. : E. Caragior-
giopol (șc. sp. nr. 2) 55,33 p. ; cat. 
a ll-a jun. : Gabriel Caelide (șc.
med. nr. 35) 56,20 p.

IOSIF .KAUFMAN-coresp.. ,

Mingea trimisă de Al. Popescu 
încearcă C. Chirvăsuță (Știința

Știința
Ediția ,,1961“ a campionatului re

publican de polo a început mult mai 
devreme ca în anii trecuți și cu un 
număr mai mare de echipe.

Prima etapă, desfășurată la Bucu
rești în bazinul de la Floreasca, a 
dat cîștig de cauză formațiilor pro
vinciale. I. C. Arad a debutat cu suc
ces în prima categorie a țării, între- 
cînd o echipă (Progresul București) 
care promitea mult, dar care a ară
tat foarte puțin. A fost prima surpriză 
a acestei etape inaugurale, dar nu și 
ultima, întru cît C. S. Mureșul, un 
alt autsider, a reușit să „smulgă" 
C.C.A.-ului ambele puncte. Un aport 
deosebit la acest succes nescontat La 
adus experimentatul Francisc Simon 
(antrenor, jucător și căpitan de echi
pă)*  oare și-a dirijat coechipierii fu

(Dinamo) va ocoli blocajul pe care-l 
Buc.). Fază din meciul Dinamo — 

Buc. Foto : B. Cîobanu
multă inteligență. La 34 de ani, Si
mon se dovedește mai „tînăr" decît 
mulți dintre... tinerii noștri jucători, 
cărora le poate servi drept pildă de 
modul în care trebuie să se pregă
tească și să lupte pentru culorile clu
bului. Cît de frumoasă este perfor
manța jucătorului din Tg. Mureș : 27 
de ani de activitate competițională, 
participare la trei olimpiade și la 
103 meciuri internaționale...

Victoria celeilalte echipe provincia
le, Știința Cluj, asupra Rapidului, era 
de prevăzut. Ea a fost obținută, însă, 
cu multă dificultate, la capătul unei 
partide în care feroviarii fuseseră mai 
buni.

In sfîrșit, în meciul „inter bucu- 
reștean", Dimftno—Știința, campionii 
au cîștigat-fără prea multă bătaie de

cap, dar absența lui Zahan se fac 
simțită, reducînd mult din potențiali 
de luptă al din a mov iști lor.

¥
Așadar, în confruntările cu pre 

vincia, bucureștenii au pierdut pe to: 
tă linia, prilejuindu-ne din nou coi 
statarea că valoarea individuală n 
poate asigura un succes; mai es 
necesară și o pregătire temeinic 
fapt după cît se pare omis de juC. 
torii echipelor Progresul și C.Cj 
Lecția servită, duminică, de I. < 
Arad și C.S. Mureșul Tg. Mureș i 
fi — ne place să credem — utilă...

¥
Nivelul scăzut al majorității pari 

delor — și ca ritm de desfășurare 
ca valoare tehnico-tactică — ar p 
tea fi pus pe seama debutului compel 
ționaî și scuzat ca atare. Ar putea 
pus, dar s-ar comite o mare greșeai 
Pentru că, nu trebuie omis faptul c 
noul regulament de joc, intrat în i 
goare la 1 aprilie anul acesta, p< 
mite folosirea unui număr mai ma 
de jucători (11 în loc de 7) ce p 
fi „rulați" în toate cele patru rep 
ze, reduse acum, fiecare, la cinci n 
mite de joc efectiv. Sînt modific; 
aduse regulamentului tocmai în scoț 
de a dinamiza și mai mult acea; 
disciplină sportivă, de a o face rr 
spectaculoasă prin RAȚIONALI/ 
REA EFORTULUI.

Neposedînd loturi omogene, cu 
zerve apropiate de valoarea titularii, 
NICI UNA din echipele noastre 
primă categorie n-a putut benefit 
de avantajul creat de noile modifici 
Este o situație neplăcută, în care 
găsesc, după cum vedem, toate ec 
pele, situație la care s-a ajuns. de< 
rece antrenorii au ignorat, unii co 
plet, alții pe jumătate, perspectiv 
muncii de pregătire cu elementele 
nere. Să fie o învățare de minte

G. N1COLAESCU



Pregătiri pentru jocurile cu Turcia
(Urmare din pag l}

Lotul nostru, sosit luni aici, cu
prinde pe următorii jucători : VOI- 
NESCU, DUNGU (portari), ZAVO- 
DA II, NUNWEILLER III, MOTROC, 
GREAVU (fundași), JENEI, BONE, 
NUNWEILLER IV (mijlocași), 
OAIDÂ, Ț1RCOVNICU, TATARU, 
DRIDEA, SEREDAI, HAȘOTI, ME- 
SZAROS și I IONESCU (Rapid). 
In lot s-a prezentat și POPA, care 
însă — acuzînd o întindere — a 
plecat înapoi la București. CON
STANTIN are examene și a fost 
învoit; e probabil să vină miercuri 
seară sau joi dimineață.

Echipa Szeged a sosit de luni 
dis-de-dimineață cu lin lot de 15 
jucători. Antrenor este fostul in
ternațional SZUCS. Szeged ocu
pă în prezent locul 6 în cam
pionatul maghiar (din 14 echipe). 
Printre rezultatele reușite în cam
pionat se numără; 1—1 cu Vasas, 
3—3 și 1 — 1 cu Honved, 2—0 cu 
Ferencvaros, 1 — 1 cu MTK, 2—2 și 
1—1 cu Csepel, 2—0 cu Pecs,

Cele două echipe au făcut antre
nament marți : jucătorii oaspeți di- 

.ița, cei romîni după amiază. 
Miercuri ei vor face un nou antre
nament.
LOTUL DE TINERET SE ANTRE

NEAZĂ JOI Șl S1MBĂTA
în meciul cu echipa B a Turciei, 

federația noastră a hotărît să joace 
selecționata de tineret. In lot au 
fost selecționați următorii jucători: 
UȚU, DATC.U (Dinamo Obor) — 
portari, IVAN, GROSS, IONIȚA și 
NAGY (St. roșu) — fundași, PETRU 
EMIL, POPESCU și TABARCEA — 
mijlocași, 1VANSUC, MATEIANU. 
MARCU, MATEI (CSMS), UNGU- 
ROIU, CZAKO, MANOLACHE, RAK- 
SI și SELYME'SSI (Mureșul Tg. 
Mureș). Din lot făcea parte și MU- 
REȘAN (Știința Cluj), dar acesta 
s-a accidentat duminică la Iași. E 
probabil ca în locul lui să fie chemat 
BUZEA (Farul). CZAKO se va pre
zenta în lot după înapoierea echipei 
U.T.A. din R.D.G.

Lotul de tineret — convocat pen
tru azi la București — va face joi 
un ușor antrenament, iar sîmbătă va 
jupa împotriva unei formații a Stea
gului roșu.

Deoarece jucătorii Steagului roșu 
și ai Științei Cluj, mai ales cei se- 
lecționabiii, au fost des solicitați în 
acest sezon, federația a hotărît — 
în interesul selecției — să amine 
meciul de campionat de duminică, 
St. roșu — Știința Cluj. Celelalte 
partide vor avea loc, cu participarea 
jucătorilor din ambele loturi repre
zentative.

CINE::
La ora actuală, în campionatul ca

tegorici A s-au consumat 20 de etape. 
Mat sînt de disputat, deci, șase. Cu 
toate acestea, în cele două impor- 
tatnte sectoare ele clasa menitul ui — 
primele locuri și zona retrogradării
— nu s-au produs clarificăirile aștep
tate. Rezultatele meciurilor de du
minică — dintre care au ieșit în evi
dentă mai cu seamă victoria Progre
sului (surpriza etapei), scorul de 
5—0 de la Timișoara, înfringerea 
Petrolului la Lupeni (a doua în re
tur) și succesul Steagului roșu la 
Constanța — au adus toarte puține 
modificări în clasament. De fapt, au 
fost trei și ele afectează ordilnea 
echipelor pe locurile 11 — 13 (Farul
— C.S.M.S. — Progresul înainte de 
etapă și C.S.M.S. — Progresul — 
Farul după). Modificările nu sînt 
esențiale, mai ales că diferențele de 
puncte dintre echipe au rămas în 
general aceleeși.

Caracter istria campionatului în 
momentul de față este faptul 
că în clasament echipele sînt 

împărțite în trei grupe, am putea 
spune după... aspirații, după valoare 
și comportarea lor de pînă acum :

1. Dinamo București și C.C.A., în
tre care se dă lupta pentru titlul de 
campioană.

2. U.T.A., Petrolul, Dinamo Bacău, 
Steagul roșu, Rapid și Stiiința Cluj 
ocupă mijlocul clasamentului cu 
punctaje care le scutesc de emoțiile 
zonei de retrogradare. Primele două 
n-au pierdut chiar toate speranțele 
de a mai conta în lupta pentru pri
mul loc și în special pentru locul 
doi.

3. Știința Tim„ Minerul, C.S.M.S., 
Progresul, Farul și Corvinul care sînt 
angajate într-o dispută acerbă pen-
tru ieșirea din zona retrogradării,
fiind eșalonate pe o distanță de trei, -deplasare joacă 
puncte—

Buletinul categoriei
• Dinamo Galați s-a apropiat la un punct de Metalul Tîrgoviște • Schimbare de lider în seria 
a li-a ® Lupta se menține pasionantă în seria a lll-a

Situația s-a... încurcat și mai rău în cele trei cla
samente, după etapa de duminică. Pe scurt, iată 
cum stau lucrurile :

In seria I: două echipe, Metalul Tîrgoviște și Di
namo Galați, continuă lupta pentru primul loc. 
Diferența de un punct care le separă, face posibilă 
oricînd o inversare a ordinei lor. In zona retro
gradării două echipe au șanse puține de a evita „că

derea" la regiune: Foresta Fălticeni și Rulmentul 
Bîrlad.

Tn seria a II-a: Dinamo Pitești este din nou pe 
primul loc, dar Știința Craiova și Știința București 
și chiar C.S.M. Mediaș sînt prea aproape (la două 
și trei puncte distanță) pentru a abandona cur sl

in „coadă", situația este foarte complicată. Nouă 
echipe (!) se află in... razele „lanternei". Intre ul
tima clasată și echipa de pe locul 6 sint trei puncte 
diferență...

In seria a IlI-a: din nou regrupare, după rezul
tatele de duminică. C.S. Oradea și C.F.R. Timișoara 
(cite 22 p.) și Jiul Petroșani (23 p.) continuă cursa 
de urmărire a liderului C.S.M. Baia Mare (24 p.). 
Pe ultimele locuri, Gloria Bistrița și mai ales Di
namo Barza au punctaje care nu Ie acordă prea 
multe speranțe.

Și acum, cîteva amănunte din jocurile disputate 
duminică.

SERIA I
LIDERUL IN DIFICULTATE LA 

BACAU. — Nu a lipsit niult ca Me
talul Tîrgoviște să piardă la Bacău. 
Steaua roșie a făcut cel mai bun meci 
din retur și a dominat tot timpul, dar 
înaintașii nu au fructificat situațiile 
avute, dintre care trei în prima re
priză. Oaspeții s-au prezentat sub 
așteptări. Ei au avut însă, în min. 
78 o ocazie bung de a marca, dar 
Barac a trimis mingea cu capul în 
bară. Astfel că partida s-a terminat 
la egalitate: 0—0 (A. Aromînesei,
coresp.).

APARAREA SUPRAN UMERICA 
NU-I O SOLUȚIE... In ciuda faptu
lui că Flacăra Moreni a opus o apă
rare supranumerică, Dinamo Galați a 
reușit să cîștige la un scor net (3—0), 
datorită unui joc în viteză, cu pase 
în adîncime, cu care a străpuns apă
rarea adversă. De altfel, Dinamo a 
dominat mai mult și a contribuit la 
realizarea unui joc de bun nivel teh
nic, cu tot terenul desfundat din 
cauza ploii. Au marcat: Daraban 
(min. 5 și 47) și Matei (min. 64) din 
11 m. (A. Schenkman, coresp.).

UN SCOR CARE PUTEA LUA 
PROPORȚII. — Poiana Cîmpina a 
avut jocul la dispoziție în meciul cu 
Foresta Fălticeni și dacă nu a învins 
decît cu 3—0 (Apostol min. 4 și 50 
și Dima min. 52) aceasta se datorește 
în bună măsură portarului Forestei, 
Popescu, care a apărat excelent. Po
iana a desfășurat un joc frumos, cu 
șuturi puternice la poartă. In tot 
timpul partidei a plouat, iar terenul 
a fost desfundat. (E. Stroe și Șt. 
Constantinescu, coresp.).

DIN NOU PORTARUL!... In în- 
tîlnirea Dinamo Suceava — Rulmen

cuceri campionatul r
retrograda /
juca in turneul balcanic *
Desigur că întrecerea dintre Di

namo și C.C.A. — aceste două 
echipe diferite ca stil, dar cu 

un joc la fel de spectaculos — este 
urmărită cu vie curiozitate.

Cine va cîștiga pînă la urmă ?
Avantajul — teoretic, ca program 

și ca număr de meciuri de disputat 
— este de partea . echipei C.C.A. îln- 
tr-adevăr, Ia ora actuală Dinamo are 
două jocuri mai mult susținute, din 
cauza devansării programului (par
tidele cu Corvinul și Farul, fixate 
inițial la 21 și respectiv 28 mai).

Dinamo mai are de jucat trei 
meciuri acasă (cu C.S.M.S., C.C.A. 
și St. roșu) și unul în deplasare 
(cu Petrolul).

C.C.A. are trei partide acasă (cu 
U.T.A., Dilnamo București, Știința 
Cluj) și trei în deplasare (Știința 
Timișoara, Minerul, Dinamo Bacău).

Apreciind programul celor două 
echipe, ca și valoarea și posibilită
țile adversarilor pe care urmează 
să-i întîlnească, ajungem la conclu
zia că C.C.A. are — cel puțin teo
retic — șanse să realizeze un punc
taj final superior celui dinamovist.

Mult mai complicată se prezintă 
situația din „coada" clasamen
tului. In lupta pentru evita

rea zonei retrogradării, sînt toarte 
prețioase punctele smulse echipelor 
fruntașe. De pildă. Progresul — 
a cucerit două punote mari cît... 
roata carului. Dar, în primul rînd 
vor conta rezultatele directe dintre 
echipele aflate în coada clasamen
tului. Astfel că programul etapelor 
următoare nu constituie un criteriu 
sigur în ceea ce privește aprecierea 
șanselor și formularea unui pro
nostic. Știința Timișoara, de pildă, 
are trei jocuri acasă, dar cu C.C.A., 
St. roșu și Petrolul, și în schimb în 

cu Farul, C.S.M.S.
ai. MineruL adică tocmai cu echipe 

tul Bîrlad (3—1), dinamoviștii pu
teau învinge la o diferență mai mare, 
dar pe de o parte înaintașii lor au 
ratat copilărește ocazii clare, iar pe 
de altă parte portarul oaspeților, Lea- 
ță, a apărat foarte bine. Meci dispu
tat în limitele sportivității. Timp plo
ios, teren desfundat: Au marcat: Ni-

Fază din meciul Metalul București — Chimia Govora 3—1. Atac la 
poarta echipei oaspe

Foto: H. Nandi

cola, Cotroază și Asimionoaie, respec
tiv Stoian. (C. Alexa și R. Munteanu, 
coresp.).

FARA DREPT DE APEL. Rapid 
Focșani a obținut pe teren propriu o 
victorie pe cît de categorică pe atît 
de meritată, prin punctele înscrise de 

care luptă și ele să scape de retro
gradare. Un alt exemplu: Progresul 
are de jucat acasă cu Dinamo Bacău, 
Corvinul, Rapid și Petrolul, iar în 
deplasare cu C.S.M.S. și Farul, care 
urmăresc același lucru ca și Pro
gresul : evitarea zonei. Minerul are 
3 jocuri acasă (C.C.A., Știința Cluj. 
Știința Timișoara) și 3 în deplasare 
(U.T.A., Rapid, Corvinul) ; C.S.M.S. 
3 acasă (Progresul, Știința Timișoa
ra, Corvinul) și 3 afară (Dinamo 
Buc., Dinamo Bacău, St: roșu) ; Fa
rul 3 acasă (Știința Timișoara, Di
namo Bacău, Progresul), și 2 în 
deplasare (Corvinul, Știința Cluj), 
iar Corvinul 2 acasă (Farul, Mi
nerul) și 3 afară (Progresul, U.T.A., 
C.S.lM.S.). Pentru aceste două echipe 
din urmă va fi greu să totalizeze 
22—23 puncte cît se pare că sînt 
necesare pentru evitarea retrogra
dării.

La aceste două mari „bătălii" 
este necesar să adăugăm o a 
treia : pentru locul doi. In 

campionatul actual, o dată cu crea
rea importantei competiții turneul 
balcanic intercluburi, locul doi exer
cită o deosebită atracție pentru e- 
chipele noastre. Cine se clasează pe 
acest loc cucerește dreptul de a ne 
reprezenta în turneul balcanic. Anul 
acesta participă Steagul roșu ; dar 
în ediția următoare cine va juca ?

La locul doi candidează, în afară, 
bineînțeles, de echipa care va pierde 
lupta pentru primul loc (deci C.C.A. 
sau Dinamo București), toate cele 
clasate pe locurile 3—7 și în spe
cial U.T.A. și Petrolul care au un 
punct avans față de Dinamo Bacău, 
St. roșu și Rapid. O întrecere care 
se anunță interesantă, datorită do
rinței echipelor de a lua parte într-o 
competiție internațională de impor
tanța turneului balcanic.

P. GATU

Stătescu (min. 7, 48, 72), Voicu
(min. 84) și Ciungu (min. 85). Pen
tru C.F.R. Pașcani a marcat Vornicu 
(min. 8). Timp ploios, 1500 specta
tori. (C. Rădulescu și H. Cohn, 
coresp.).

JOC ADAPTAT LA STAREA TE
RENULUI. Terenul desfundat a ce
rut eforturi mari jucătorilor echipelor

C.S.M. Brăila și Prahova Ploiești, dar 
cei care s-au acomodat mai bine au 
fost fotbaliștii brăileni. Ei au domi
nat aproape tot timpul și meritau 
victoria chiar ia un scor mai mare de 
1—0, cu cît au cîștigat. Unicul punct 
a fost marcat de Tudor Vasîle în 
min. 48. A condus bine N. Chdemen- 
București. (N. Costin, coresp.).

MECI SLAB LA IAȘI. — Intîlni- 
rea Unirea Iași—S.N.M. Constanța a 
prilejuit un joc slab, presărat cu ges
turi nesportive. De altfel, doi jucă
tori au și fost eliminați pentru lovire 
reciprocă (min. 71): Dumitrescu (U) 
și Ernest (S.NJ4.). Echipa ieșeană a 
învins cu 2—I. Au marcat: Călin 
(min. 49) și Căruntu (min. 58), 
respectiv Ernest (min. 16). (P. Codrea 
și A. Scăunaș, coresp.).

SERIA A ll-A
• Derbiul etapei s-a consumat la Pi

tești, între Dinamo și Știința București 
(3-0), în fata a peste 3000 spectatori. 
Prima repriză s-a caracterizat prin joc 
confuz, presărat cu multe durități din 
partea ambelor echipe. Ia care pe lin
gă terenul alunecos și cu apă a con
tribuit și arbitrajul slab (Gh. Dobrin — 
Petroșani). Dinamoviștii au reușit totuși 
să inițieze o serie de atacuri, dintre 
care unul (în min. 8) s-a soldat cu 
unicul gol al reprizei, marcat de Radu 
din acțiune personală. Studenții au șu
tat puțin la poartă. După pauză, ini
țiativa a trecut total de partea dina
moviștii or. care au pus stăpînire pe 
joc și au mai marcat două goluri prin 
Lovin (min. 49) și Butnaru (min. 75). 
In min. 41 Valcan (D) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului. (Al. Mo- 
mete, coresp. reg.).
• La Roșiori, C.F.R. a dispus cu 1-0 

de una din candidatele la primul Ioc, 
Știința Craiova. Jocul a fost de factură 
tehnică bună, mai ales din partea lo
calnicilor, care au cîștigat pe merit. 
Golul victoriei a fost marcat în min. 
82, de Tăbîrcă, după o frumoasă com
binație a întregii înaintări. Portarul 
oaspeților a fost în formă bună. (C. 
Stănescu și AI. Popescu, eoresp.).
• Aproape 8000 de spectatori au a- 

sistat Ia partida C.S.M. Sibiu—Dinamo 
Obor, încheiată cu victoria bucurește- 
nilor la scorul de 2-0, prin punctele 
marcate de Tiron (min. 60) și Bukossy 
(min. 67). In prima repriză jocul a fost 
slab, în a doua Dinamo a făcut un 
joc mai decis. In min. 88 Baban (C.S.M.) 
a ratat un 11 m. acordat în compensa
ție de arbitrul A. Popa-CIuj, care a 
condus foarte slab. (Bic Ionescu și M. 
Lupuțiu, coresp.).
• Timpul ploios și terenul complet 

desfundat a îngreunat foarte mult con
trolul balonului în meciul Drubeta Tr. 
Severin—C.S.M. Mediaș (1-1). Ambele 
echipe au luptat mult. Drubeta a do
minat mai mult, însă rezultatul este 
just. Au marcat ; Szakacs (C.S.M.) în 
min. 53 și Olteanu (Dr.) în min. 73. 
(Gh. Manafu, coresp.).

e Joc de nivel scăzut la Craiova : 
C.F.R. Electro—Tractorul Brașov (1-0). 
Timp ploios, teren desfundat. Victoria 
localnicilor este meritată. Unicul punct 
a fost înscris de Bratu în min. 88, din 
U m_ acordat in

mis de Păun. Craiovenii au insistat mai 
mult în repriza a doua, cind au domi
nat. (M. Gherghinoiu și T. Ștefănescu, 
coresp.).

O Partida Metalul București—Chimia 
Govora nu a corespuns ca nivel tehnic. 
Am asistat la numeroase driblinguri 
inutile, la pase nesfîrșite pe linia de 16 
m. Victoria Metalului cu 3-1 este me
ritată. Chimia s-a resemnat prea devre
me cu înfrîngerea; după al treilea gol 
parcă aștepta sfîrșitul jocului... Au 
marcat : P. Popescu (min. 11 din lovi
tură liberă de la 20’m și min. 84 din 11 
m) și I. Ionescu (min. 14), respectiv 
Lupașcu (min. 18). In min. 31 A. Nico- 
lae (M) a ratat un li m. De remarcat 
comportarea sportivă a ambelor echi
pa (A. Axente, coresp.).

Echipele Academia Militară și Chi
mia Făgăraș au furnizat un joc fru
mos de un nivel tehnic mulțu
mitor, cu acțiuni rapide purtate 
de la o poartă la alta. Rezultatul 
este just. Oaspeții au luptat cu mult 
elan pentru obținerea unui rezultat fru
mos, iar locul pe care-1 ocupă în cla
sament nu reflectă posibilitățile actua
le ale jucătorilor. Trebuie să spunem 
că oaspeții ar fi putut cîștiga acest joc 
dacă linia de înaintare ar fi tras mai 
precis la poartă, deoarece portarul mi
litar Opanschi a avut cîteva ieșiri ino
portune care puteau duce la înscrierea 
de puncte.

Golurile au fost marcate de Stănoaia 
(min. 46) pentru Academia Militară și 
Gref (min. 85) pentru Chimia.

Zayoda I, Zaharia și Stănoaia au fost 
cei mai buni oameni de la militari, iar 
Bălcăceanu, Bărbat, Feher și Pescăru 
de la Chimia.

Competent arbitrajul lui Adrian Ma- 
covei (Bacău), ajutat la tușă de I. Fra
sin și C. Gheorghiță.

SERIA A III-A

în 
îl

JIUL PETROȘANI — C. S. ORA
DEA (3—0). Joc frumos, corect, în 
care localnicii au acționat mai legat 
și mai eficace, iar oaspeții au jucat 
în cîmp bine, dar fără finalitate. Jiul 
a înscris prin Nertea (min. 11 și 86) 
și Ciurdărescu (min. 27). C.S.O. a 
avut o singură ocazie clară, în min. 
66, dar Tomeș a ratat-o (I. Zamora, 
coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. BAIA 
MARE (2—1). Meci specific de cam
pionat. Timișorenii și-au creat mai 
multe și mai clare ocazii de gol, băi- 
mărenii au controlat mai bine balo
nul și au jucat mai spectaculos timp 
de 75 de minute, în ciuda terenului 
alunecos. Scorul a fost deschis în 
min. 4 de C.S.M.. prin Gergely Ill, 
printr-un șut de la 20 m. Egalarea a 
survenit în min. 18: la un corner exe
cutat de Gergely (C.F.R.), Bălan a 
înscris cu capul. In min. 75 arbitrul 
P. Badea acordă o lovitură liberă în 
favoarea timișorenilor, la 20—25 m., 
pentru un hends contestat de băimă- 
reni. Lovitura liberă a fost executată 
de Dragoș care a marcat. Din acest 
moment meciul s-a disputat tntr-o 
atmosferă de încordare, jocul a dege
nerat, abundjnd în neregularități. In 
min. 80, Nedelcu I (C.S.M.) 
luptă pentru balon cu Ionescu, 
lovește pe acesta. Ionescu ripostează 
și este eliminat din joc. (Al Gross, 
coresp. reg.).

C.S.M. REȘIȚA — GLORIA BIS
TRIȚA (1 — l). Ambele echipe au des
fășurat un joc rapid, cu numeroase 
faze spectaculoase. C.S.M. a atacat 
mai mult, iar oaspeții în general au 
pus accent pe apărare. Scorul a fost 
deschis de Gloria în min. 73 prin 
Moldovan. C.S.M. a egalat abia în 
min. 89, din lovitură liberă transfor
mată de Apro. (I. Plăvițu și M. Mi- 
halovici, coresp.).

ARIEȘUL TURDA — IND. SIRMEI 
C. TURZII (1 — 1). Intîlnirea a pri
lejuit un joc frumos, cu multe faze 
de gol. Scorul l-a deschis Pop (A) 
în min. 67. Oaspeții au reușit -x 
leze în min. 76 prin Kraus, 
tatul este just, după aspectul 
(I. Pataki, coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
MO BARZA (3—1). Ambele 
au j 
dar terenul -----
nivelul tehnic. Mureșenii au dominat 
mai mult în repriza a doua, cînd au 
și cîștigat meciul, pe merit. Oaspeții 
au avut o comportare bună. Au mar-, 
cat: Solyom (min. 14). Jozsi (min. 
48 din 11 m) și Hajdu (min. 81), 
respectiv Dănciulescu (min. 39). (V. 
Kaâar, coresp.).

DINAMO SASAR — C.S.M. CLUJ 
(2—0). Jocul, influențat de terenul 
alunecos, a plăcut totuși prin luptă. 
C.S.M. a dominat mai mult, dar a 
ratat cîteva ocazii clare (Treabă de 
două ori în prima repriză). Dinamo 
a acționat prin contraatacuri reușite 
pe extreme, marcînd două goluri prin 
Incze (min. 32) și Toma (min. 55). 
In min. 50 Călbăjos (C.S.M.) a fost 
eliminat pentru lovirea adversarului. 
(V. Săsăranu, coresp. reg.).

A.M.E.F. ARAD — RECOLTA CĂ
REI (3—1). Arădenii au făcut cel. 
mai eficace joc de pînă acum. In 
prima repriză ei au dominat cu auto
ritate și au înscris prin Jnrcâ (min. 
5) și Nedelcu (min. 10). La reluare, 
Recolta își revine, atacă și reduce 
scorul prin Haulier II (min. 53). 
Apoi revin în atac gazdele care sta
bilesc rezultatul în min. 66 prin Ne
delcu. In min. 23, Jărger (AMEFA) 
a ratat un 14 m (Si v

să ega-
Rezul- 

jocului.

dina- 
echipe 

timpul.jucat cu mult elan tot
' 1 alunecos a influențat
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La Tg. Mureș 
f

Intreceri de calitate la dublu
și evoluții inegale la simplu băieți

Iubitorii tenisului de masă din. fg. 
Mureș au urmăirit eu interes timp de 
trei zile evoluțiile fruntașilor acestui 
sport. Intr-adevăr, au fost numeroase 
partidele, mai ales la probele de dublu, 
care au oferit publicului întreceri viu 
disputate și cu evoluții pasionante de 
scor. Dintre meciurile cele mai atractive 
din cadrul primului concurs al etapei 
finale a campionatului republican indi
vidual menționăm doar cîtcva: Geta Pi
tică—Maria Biro 3—2‘ (după ce învinsa 
a condus cu 2—0). Sîndeanu. Bottner— 
Cobîrzan, Covaci 3—2. Negulescu— Co- 
bîrzan 3—2, Alexandru. Rethi— Erdreich, 
Angclescu 3 — 2. Constan tine seu, Bottner- 
Alexandru. Rethi 3 — 2. (în setul III. 
cînd ambele perechi cîștigascră cîte un 
set, Constant inescu. Bottner a condus 
cu IO—T6-, pentru ca Alexandru. Rețin 
să recupereze și să aibă avantaj la 
21. — 20. iar apoi să piard’ă). Alexandra 
Pitică'—Constant inescu. Erdreich 3—2. 
Această în I îl ni re a fost extrem de dispu
tată, de mare luptă, cu schimburi spec
taculoase. Un amănunt edificator. In 
setul Vr la scorul de 5-—5. a început 
pe o masă alăturată finala de dublu 
bărbați: Negulescu. Rethi—Sîndeanu. 
Bottner. După 17 minute de joc. setul 
fetelor nu se termina*®  încă în timp ce 
Negulescu ș-i Rethi conduceau de acum 
cu 2—0 ! Victoria campioanelor mon
diale a fost obținută la capătul unor 
eforturi deosebite, după- ce au fost 
conduse eu 2—0. iar în ultimul set cu 
19—16. Puterea de luptă, calmul în mo
mentele decisive și atacurile mai nume
roase au fost hotărîitoare în realizarea 
succesului.

In ceea ce privește calitatea jocului, ea 
a satisfăcut la probele de dublu și- sim
plu feminin, și doar în mică măsură la

simplu masculin. Câștigătorul locului I, 
Radu Negulescu, s-a arătat nesigur (el 
și-a schimbat de eurînd paleta),, dar 
campionul republican Ca-ntner, un bun 
tehnician, este încă în derută în fața 
jucătorilor care folosesc topspinul (a 
cîș-ligat cu dificultate la Giurgiu că și a 
pierdut net la Negulescu). Rethi a fost 
inegal și prea grăbit în încheierea, ac*  
liuniler. în timp ce un alt component 
al echipei reprezentative, Covaci a
..reușit44 să... piardă fără drept de 
apel în fața lui Pesch, în mare 
vervă de atac. Deosebit de dîrz, 
Cobîrzan este în revenire și el a folosit 
cu inteligență o gamă variată de lovi
turi, chiar dacă uneori a ratat din 
cauza lipsei de siguranță.

Primul loc Ia simplu femei a revenit 
campioanei țării, Ella Const antinescu, 
aceeași bună dirijoarc a mingii. Maria. 
Alexandru va putea trece- și de acest 
obstacol, în momentul cînd își va pre
găti cu mai multă grijă loviturile de 
atac, va acționa cu hotărîre și încredere 
în forțele sale. Inexplicabilă ni se parc 
înfrîngerea categorică (0—3) a lui 
Cat rinei Folea la Marta Erdreich.

Nu putem încheia scurtele noastre con- 
siderațiuni fără să nu apreciem meritele 
organizatorilor din Tg. Mureș ea și ale 
celor din Capitală pentru buna desfășu
rare a primului concurs al etapei finale 
a campionatului republican individual. De 
asemenea, arbitrajele au fost în majo
ritatea lor competente. Ar fi bine, ca 
alcătuirea programului zilnic, să fie fă
cută cu mai multă promptitudine, iar 
ordinea jocurilor, o dată stabilită, să 
lie respectată.

C. COMARNISCHI

Rapid București a știut cum să lupte
pentru titlul de campioană

Maria Constantine seu, cea mai bună jucătoare a echipei campioane, 
intr-o spectaculoasă săritură din care va înscrie un nou gol pentru 

formația sa. Fază din meciul Rapid — Mureșul

feroviare — erau sever marcate, ele 
s-au deplasat cu regularitate pe ex- 
tieme, deschizind cimp larg de ac
țiune în zona adversă Elenei Hedeșiu, 
Mioarei Boian, Corneliei Miclea sau 
Elenei Brinzei. Acest lucru a fost se
sizat de cele mai multe ori de antre
norul C. Popescu, care a dat de fie
care dată indicații precise, nerespec
tate însă de jucătoarele Progresului. 
In plus, handbalistele de Ia Progresul 
au greșit aproape cu regularitate in 
atac (ne referim la meciurile1 cu Ra
pid) „căutînd" cu încăpăținare pe An- 
toaneta Vasile și Victorița Dumitrescu, 
extrem de bine păzite de adversarele 
lor directe, în detrimentul unei note 
mai variate în acțiuni. Aceste greșeli 
tactice. Ia care putem adăuga Și lipsa 
de stăpînire a unor jucătoare în mo
mentele decisive (Ia Sighișoara, la.^ 
rul de 4-4, cînd’ mai erau trei minute

Așadar, cupa transmisibila oferită 
de F.R.H. celei mai bune formații fe
minine de handbal in 11 din țară a 
luat anul acesta, drumul clubului fe
roviar din Giulești. Invingînd și a 
doua oară pe principalele lor adver
sare — jucătoarele de la Progresul — 
handbalistele clubului Rapid București 
au cucerit pe merit titlul de campi
oane republicane.

Al XIV-Iea campionat republican 
feminin, desfășurat anul acesta într-o 
nouă formulă, s-a limitat in final la 
o dispută inter-bucureșteană. In cele 
două meciuri disputate în compania 
Progresului, handbalistele de Ia Ra
pid au fost însă nevoite să apeleze la 
întregul lor bagaj de cunoștințe teh
nice și tactice (mult mai bogat ca in 
anul trecut), să lupte cu o însuflețire 
demnă de remarcat pentru a putea 
ciștiga. De altfel, nu trebuie să omi

tem faptul că atrt la Sighișoara cit și 
la București campioanele au fost con
duse la pauză de adversarele lor și 
numai datorită unor eforturi colective 
susținute au reușit să schimbe de fie
care dată situația în favoarea lor. A- 
cest lucru a fost urmarea unei bune 
pregătiri fizice, cu ajutorul căreia rae 
pidistele au menținut în permanență 
un ritm viu de joc, precum și unui 
plus de maturitate, care le-a dat po
sibilitatea în mai multe rindurî să 
treacă cu succes peste momentele mai 
grele de joc.

Dacă între jocul celor două apărări 
nu au existat în general diferențe se
sizabile (poate la jucătoarele de la 
Rapid am notat uneori un atac mai 
dur pentru deposedarea de minge), in

de joc, Maria Ghiță a ratat o lovitură 
de la 14 m care le putea aduce victo
ria) au atîrnat destul de greu in ba
lanța întrecerii și, ca să spunem așa, 
au ajutat intr-un fel echipa Rapidului 
în obținerea succesului.

Cu toate acestea, performanța for
mației feroviare este cit se poate de 
meritorie (poate constitui un exemplu 
pentru formația masculină a aceluiași 
club) și ea vine să încununeze efortu
rile antrenorului Gabriel Zugrăvescu 
cit și ale întregului lot de jucătoare 
din care fac parte : Constanța Dumi
trescu, Margareta Hanelc, Maria Cors- 
stantinescu, Ana Boțan, Elena Hede
șiu, Florica Coșug, Cornelia Miclea,. 
Mioara Boian, Elena Brinzei, Cecilia 
Stane seu, Elena Ștefănescu, ElenaAfe-

0 verificare utilă înaintea campionatelor mondiale

Alexandru Geantă (cat. 62 kg) reușește să-și treacă adversarul, K. 
Kropka, prin pod. Luptătorul romin termină victorios intilnirea.

Foto: B. Ciobanu

Timp de trei zile. Capitala tării 
/ noastre a găzduit un mare turneu 
I International de lupte clasice și H- 
■ bere. Dintre cele două întreceri, tur- 
; neul de clasice a fost net superior 
I față de cel de libere, atît prim echi- 
| librtil valorilor cit și prin numărul 
( variat al procedeelor tehnice aplicate

In afară de aceasta am avut satis
facția că vedem .la lucru" și rezer
vele și speranțele noastre.

O comparație între comportarea 
luptătorilor lotului nostru reorezen- 
tativ și a celor invitați de F.R.L. — 
din tară — ne duce la o serie de 
concluzii. Prima : condiția fizică a 
celor din lot e bună ; invitații au 
avut lipsuri la acest capitol. A doua:

luptătorii din lot au avut „rețineri" 
în aplicarea unor procedee, mai ales 
în fața sportivilor străini ; invitații 
au pus, în schimb, „totul Ia bătaie".. 
A treia : membrii Iotului nu au dat 
dovadă de putere de luptă, voință și 
dorință de a învinge pe care au 
manifestat-o ceilalți sportivL Dăntre 
cei invitați de F.R L. si participe la 
concurs, o impresie deosebită, prin 
felul de comportare pe saltea, ne-a 
produs-o V. Miciria. Deși a avut 
lipsuri în pregătire, el a reușit să 
le suplinească printr-o putere d» 
luptă excepțională.

Cum se prezintă luptătorii noștri 
fruntași ? Iată, pe scurt, cîteva ca
racterizări. D. PîrvuJescu (52 kg) a 
fost reținut și nu prea a excelat 
printr-o gamă variată de procedee.

Nu caută victoria la tuș. La aceeași 
categorie, Gh. Szabed a dovedit o 
dată îln plus că forțat de împreju
rări știe să lupte excepțional. I. Cer
nea (.57 kg) deși nu a strălucit, 
mai ales în meciul cu Jizi Svec 
(R.S.C.), a arătat o formă bună 
Sînt necesare însă, de urgență, „ci
zelări" mai ales la lupta din picionre 
Una dăn categoriile echilibrate a 
fost șf cea de 62 kg. M. Șultz a 
cucerit primul loc și ne-a arătat încă 
o dată că este un sportiv «Instant, 
sigur de sine. La 67 kg n-a strălucit 
nici un reprezentant de-al nostru. 
Atît Al. Tampa cit și M. Bolocan 
s-au prezentat „șterși", lipsiți de ini
țiativă și mai ales timorați de „Hu
mele" Iui I. Polyak (R.P.U.ț. V. 
Bularca (73 kg) ne-a dovedit că 
se află într-o ascensie de formă. 
Are pregătirea fizică bslne pusă la 
punct și gama de procedee ușor îm 
bunătățîtă. Nu are însă siguranță 
în aplicarea turului de cap. I. Ță
ranii (79 kg) a arătat că știe să 
lupte pentru victorie (cu L. Metz 
— R.D.G.), dar că are încă serioase 
deficiențe în apărarea de la parter 
(cu D. Dobrev — R.P.B.). El se lasă 
foarte ușor ridicat în rebnr. Am 
semnalat de citeva ori pînă acum că 
Gh. Popovici (87 kg) execută defec
tuos „aufreiser'-ul. Și de data a- 
ceasta, el a fost privat de un loc I 
din cauză că a săvîrșit aceeași gre
șeală în întilnirea cu H. Albrecht 
(R.D.G.). O altă lipsă a lui Gh. 
Popovici, care a reieșit în relief și 
cu acest prilej, este faptul că în 
clipele grele nu știe să se concen
treze suficient. La categoria grea, 
M. Marfinescii a mai făcut un pas 
înainte. Principala lipsă observată |n 
el': nu execută saltul, deși are bra
țele fixate pentru acest procedeu

In încheiere, dorim să arătăm că 
arbitrajul: a fost sntigura deficiență 
a acestei frumoase întî'niri interna
ționale. Dintre arbitrajele s'abe a- 
niintim acelea prestate de D. Hîtru 
și I. Bătrîrr (neacordarea unui tuș 
vizibil la A'ex. Geantă — care a fost

ceea ce privește insă forța de atac, 
handbalistele de Ia Rapid au fost su
perioare. Cu un lot mai omogen ca 
valoare și cu posibilități mai variate, 
campioanele au știut de fiecare dată 
să acționeze în funcție de apărarea 
adversă. Atunci, de pildă, cînd Ana 
Boțan sau Maria Constantinescu — 
principalele realizatoare ale echipei

bunoiu și Ana Lixandru.
ADRIAN VASILIU

Iată clasamentul final al campiona
tului :

1. Rapid Buc. 6 6 0 0 68: 9 12
2. Progresul Buc. 6 4 0 2 71: 13 8
3. Mureșul1 Tg. Mureș 6 2 0 4 40 : 39 4
41 Minerul Vulcan 6 0 0 6 1:119 0

Surprize in concursul Pronosport
PrcMii cMcnțiaiwIt la tiHuiirsitl siwchH i'riHWttittC* :

două V(tii<»rt? o cik 'Kk2îl ici și uita de 50.080 ici»

Concursul Pronosport nr. 18 din 30 
aprilie s-a încheiat cu unele dintre cele 
mai mari surprize ale campionatului. 
Dacă' la derbi urile- Capitalei, unii dintre*  
partici.panți au prevăzut victoriile e- 
chipelor Progresul și Rapid, prea pur- 
țini au fost însă cei care au scontat 
victoriile echipelor Steagul roșu la 
Constanța și Dinamo Obor la Sibiu.

Aceste rezultate, ca și victoria obți
nută de Minerul Lupeni și meciul nul 
realizat de Steaua roșie Bacău în com
pania liderului (Metalul Tîrgoviște) — 
după ce Metalul cîștigase în tur cu 
9-0 ! —, au triat foarte multe buletine 
și au dus la rezultatele provizorii pe 
care le găsiți mai jos.

Duminică 7 mai avem un nou și in
teresant concurs. Din partidele acestui 
concurs amintim ; Petrolul—Rapid, Știin
ța Timișoara—C.C. A., Corvinul — Farul, 
Dinamo București — C.S.M.S. Iași, C.F'.R, 
Pașcani—Dinamo Galați. După cum se 
poate vedea, partide echilibrate care 
pot aduce din nou mari surprize.

333 Lei.
Categoria a V-a : 3.311 variante a

cîte- 84 lei.
Categoria a Vl-a : 12.908 variante- a

cite 30 lei.

Categoria a Il-a ; 11 variante a cîte
18.367 lei.

Categoria a IlI-a : 109 variante a cîte
1.900 lei.

Categoria a IV-a : 838 variante a cîte

„lipit" de saltea de V. Micula). Din 
nou ridicăm această problemă F.R.L.- 
ului : cînd se vor lua măsuri îm
potriva unor astfel de greșeli ?

D BENKO

Tragerea concursului Pronoexpres de 
astăzi, miercuri, 3 mai, are loc la Tîrnă-
veni.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

SPECIAL

PREMII OBIȘNUITE IN BANI

Categoria I : 2 variante a Cîte 93.251
lei.

PREMII SUPLIMENTARE FIXE 
In bani

Categoria I : o variantă în valoare da 
50.000 lei.

Categoria a II-a * 10 variante a cîte 
10.000 lei și 31 variante a cîte 2.500 lei.

Categoria a IlI-a : 184 variante a cîte 
500 lei.

Categoria a IV-a : 1.764- variante a
cîte 150 lei.

Categoria a V-a : 3.380 variante a cîte 
50 lei.

Atribuirea celor 10 premii de cîte' 
10.000 lei la categoria a II*-a  se va face 
prin tragere din urnă.

Fond de premii r 1.554.182 lei.

REZULTATELE PROVIZORII ALE 
TRIERII CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 30 APRILIE

Rubrică redactată de I. S:. Loto«-Prono- 
sp©r*

6 variante cu 11 rezultate exacte.
158 variante cu 10 rezultate exacte.
1.081,10 variante cu 9 rezultate exacte.
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DEBUT 1MBUCURA TOR î
MN EXPERIENȚA FOTBALULUI SOVIETIC

La izvoarele măiestriei
IN SEZONUL INTERNATIONAL' de G. KACIALIN, antrenor principat

Confruntarea de săptămîna trecută 
cu scrimerii R.S.S. Bieloruse a _ coin
cis cu prima întîlnire internațională 
din acest sezon a trăgătorilor noștri. 
A fost un eveniment important mai 
ales acum în ajunul a două ,.exa
mene" sportive internaționale dificile: 
triunghiularul feminin de floretă R.P. 
Romînă — R.P. Ungară — Italia (13 
mai), și campionatele internaționale 
de scrimă ale R.P.R. de la sfîrșitul 
acestei luni. Sportivii noștri sînt su
ficient de bine pregătiți ? Ce proble
me ar mai fi de rezolvat ? In parte, 
întîlnirea cu trăgătorii R.S.S. Bielo
ruse ne poate ajuta să răspundem la 
aceste întrebări...

nîșevici, care de fapt este specialist 
în spadă... Sorin Poenaru a muncit 
bine, mat ales în întrecerea pe -echi
pe, realizînd cîteva victorii frumoase. 
I-atn recomanda însă să-și modifice 
stilul să nu mai facă lovituri de o- 
prire pe atacul adversarului, căutînd 
să dea impresia că el ar fi inițiato
rul acțiunii. Csipler a avut o bună

X Anul 1960 a arătat că sistemul de 
fost prea simplist în acțiuni și lipsitr pregătire a tinerilor fotbaliști a înce

put să dea roade. Aceasta nu inseam- 
totul; mai sînt

Mai întîi, despre floretiste. Con
cursul ne-a relevat deosebita 
grijă pentru detaliu în pregă

tirea Oigâj Szabo, vitalitatea extra
ordinară (dublată de o tehnică sensi
bil îmbunătățită) a Getei Sachelarie, 
maturitatea tinerei trăgătoare A.— 
Er- Cea mai bună tehniciană din 
scritî.„ noastră feminină, Maria Vi
col, ne-a dat multe emoții la indivi
duale, unde a tras cu prea puțină 
convingere. S-a revanșat, în schimb, 
în întrecerea pe echipe, cîștigînd toa
te asalturile. Nădăjduim că pe viitor 
vom consemna 
și calificativul 
trăgătoare.

La adresa
asemenea
Rewiația

Ana

în dreptul numelui ei 
de cea mai constantă

de inventivitate. Singurul sabrer care 
a „mers" a fost Rohoni. El a avut oir“1 ,’nSj s f 
bună alonjă șl un dezvoltat simț alȚ In momentul 
timpului. Tactic de asemenea a ac-*  fotbaliștilor se 
ționat cu multă siguranță. Dar cu o4- anume: 
singură floare.. O observație gene-I in colective sportive;,7 , , . , I 2. m Școli sportive de copii și
rală pentru sabren . în meciul pe e-. 3 în grupe pe lingă echipele din
chioe s-a observat că ei aplică o tac-ycategoria A.

4- Colectivele sportive organizează una
♦ sau două echipe de juniori (16—18
♦ ani) și una de copii (13—15 ani). Ca și
♦ echipele de seniori, cele de juniori 
4 participă în campionatele orășenești. 
X Aceste echipe n-au sarcina de a pre- 
Țgăti jucători de mare clasă. Aici se 
4-aplică principiul selecției naturale. Cei 
Țmai buni juniori trec la 
Jniori, cei mai talentați
♦ fotbal de tineret sau in 
X tineret de pe lingă

făcut

de 
face

față, pregătirea 
pe trei căi și

sint primiți copii 
sînt 3 grupe pe 
50 de elevi, ale 
sint conduse de

3-4 ani.
este greu de socotit că acest 
de pregătire angajează aproape 
de copii și juniori. A fost se- 
un cîmp mare, iar recolta pro--

Moment dintr-un asalt al floretiștilor 
Romină — R. S.

1 tinerei ue pe
X maeștri (clasa A).
♦ Echipele de fot- 
Ț bal ale școlilor dc
4 cultură
X participă
X doar în
♦ limitate
J(mai — i
4. tembrie

echipe de 
la școlile 
formațiile 
echipele

se- 
de 
de 
de

grupe de învățare, pe virste, care cu
prind cel puțin 100 de elevi. Antre
namentele sint conduse de trei antre
nori specializați.

In grupele pregătit-are de pe lingă 
echipele din clasa B 
de 14-15 ani. Apoi 
virste. cu cel puțin 
căror antrenamente
doi antrenori specializați. Durata pre
gătirii:

Nu 
sistem 
10.000 
mânat
mite să fie bogată: circa 2500 fotba
liști de valoare, anual.

Experiența arată că maturitatea fot
balistică apare la jucători la 19 anii 
iar de cele mai multe ori la 21 de 
ani. Nu se poate forța pregătirea tî- 
nărului fotbalist. Din 
temperată dorința lui 
mai repede pe treapta 
Acesta trebuie să

contră, trebuie 
de a urca cit 
cea mai înaltă, 
principiul care 
stea la baza

floretiștilor avem de 
cuvinte de laudă, 

a constituit-o tînărul 
lean Drimha. Prin felul în care s-a 
prezentat pe planșă, loan Drîmbă s-a 
arătat la înălțimea încrederii acor
date (este prima oară cînd participă 
la o întrecere internațională) dove
dind d pregătire multilaterală un ba
gaj bogat de elemente tetmico-tactice, 
multă inventivitate și putere de lup
tă. I-ar șade bine — ca și Anei Ene, 
de altfel — să fie însă ceva mai 
modest. Tendința de înfumurare pe care 
o are, i-ar putea fi dăunătoare, ar 
putea avea repercusiuni și asupra e- 

Favoritul nr. 1 la floretă, 
Tănase Mureșanu (singurul învingă
tor al lui Drîmbă) ar fi putut realiza 
maximum de victorii, dacă ar fi tras 
mai constant, mai aproape de valoa
rea sa. Dar Mureșanu a tras cîte- 
odată prea dezordonat, nu s-a con
centrat suficient. Numai așa se ex
plică eșecul său la Malenkd (care s-a 
prezentat foarte slab) și apoi la Ger-

(Concursul internațional R. P. 
S. Bielorusă)

Foto : P. Romoșan

finalitate 
putere de 
repezit și

în lovituri. El are multă 
luptă, dar uneori este prea 
acționează prea hazardat.

Spada a fost punctul nevralgic 
în evoluția trăgătorilor -noștri. 
Este foarte adevărat că lotul

scrimerilor R.S.S. 
f-iciat de aportul 
tabil, în care Cernîșevici a fost de-a 
dreptul irezistibil. Ne așteptam totuși 
ca spadasinii noștri, trăgători destul 
de experimentați, să găsească posibili
tăți de echilibrare a luptei. In gene
ral, spadasinii romîni au manifestat 
aproape aceleași lipsuri: o insufi
cientă pregătire fizică, o sărăcie de 
acțiuni tactice, prea puțină atenție. 
Hotărît lucru, spadasinii vor trebui 
să muncească mal mult, pentru a 
putea atinge un nivel care să cores
pundă actualelor cerințe internațio
nale.

Bieloruse a bene- 
unui quartet redu-

tică nepotrivită. Astfel, în
în care au văzut că juriul nu estej 
suficient -de obiectiv, în loc să lu
creze la paradă ripostă au abuzat de; 
lovituri duble, care — așa cum s-a. 
și întâmplat — puteau fi apreciate în 
mod deformat

In ansamblu, acestea ar fi obser-; 
rațiile noastre. Eie ar putea forma- 
punctul de plecare intr-o 'analiză 
care antrenorii noștri au datoria 
facă, străduindu-se să retușeze 
șurile semnalate.

Tara 
gazda celei

In 
de 
o-

Tinerii handbaliști bucureșteni 
pe locul III in turneul 

de la Sarajevo
SARAJEVO 2 (prin telefon). 

primul joc din cadrul turneului 
handbal m 7, echipa de tineret a
rașuiui București a intîlnit formația 
secundă a orașului Sarajevo alcătuită 
din jucătorii echipei divizionare Bas
na. Meciul, desfășurat pe un teren de 
■asfalt — cu care jucătorii noștri nu 
«nt obișnui ți — și pe o vreme plo
ioasă a revenit gazdelor c-u seorul de 
21—19 (7—9). Handbaliștii noștri au 
condus la pauză, dar dezavantajați 
de o serie de decizii ale arbitrului lo
cal Oljaca, au fost egalați 
la limită în final.

Cel de al doilea meci în 
tilnit pe campioana R.P.F. 
Banja Luka, a adus
noastre o splendidă victorie

și depășiți

care a în- 
Iugoslavia, 

selecționatei 
cu sco-

rul de 12—11 (6—6). Handbaliștii noș
tri au condus în permanență, reali
zînd adesea (prin Coman și Costa- 
che 1) faze de mare spectacol, viu a- 
plaudate de public. Egalată in ulti
mul minut (11—11), echipa noastră a 
marcat golul victoriei prin Fabian.

Alte rezultate : Seria l — Zagreb 
— Bdlgrad 18—16; Sarajevo I — Bel
grad 18—12; Sarajevo I — Zagreb 
12-10; 1. SARAJEVO I 4 p., 2. Za
greb 2 p., 3. Belgrad 0 p. Seria a 
Il-a : Banja Luka — Sarajevo II 
21-10. 1. BANJA LUKA 2 p., (gola
veraj 32—22); 2. București tineret 2 p., 
(31-32); 3. Sarajevo II 2 p., (31-40).

In finala turneului s-au întrecut 
echipele orașelor Sarajevo și Banja 
Luka. Victoria a revenit primei lor- 
mațiif cu scorul de 17—12 (6—3).
Pentrti Jocurile 3—4, echipa de tine
ret a- orașului București a intîlnit 
selecționata orașului Zagreb. După 
un meci viu disputat tinerii noștri 
handbaliști au învins cu scorul de 
11—9 (6—4). Pentru locurile 5—5, 
Sarajevo II a întrecut reprezentativa 
Belgradului cu scorul 11 —10. Iată 
clasamentul final al turneului.: 
1. Sarajevo I, 2. Banja Luka, 
3. București tineret, 4. Zagreb. 5. Sa
rajevo II și 6. Belgrad.

Oarecum inegală a fost evoluția 
sabrerîlor. Gampionul țării — 
ne referim la întrecerea pe echipe

— D. Mustață a tras prea agitat. Deși 
are o excelentă paradă ripostă, el n-a 
folosit-o decît foarte puțin și numai 
în momentele de „enervare". Nu pu
tem fi de acord, vorbind de același 
trăgător, cu felul în care el caută 
să-și eîștîge simpatia juriului prin 
diferite procedee ieftine. Ce ar fi, 
de pildă, dacă Mustață ar renunța 
definitiv la scoaterea ostentativă a 
măști*  ? Ce-ar fi dacă ei ar urma, 
în această privință exemplul trăgăto
rilor R.S.S. Bieloruse, care au avut 
pe planșa o ținută de adevărați spor
tivi ? Peimuș a tras fricos, a atacat 
cu gîr+dul la... retragere. Se pare că 
și-a pierdut — inexplicabil 1 — încre
derea în .posibilitățile sale. Anuș a

S-a fâctu multă vîlvă, acum citva 
timp. In jurul îndepărtării din lumea 
boxului profesionist american a lui Fred 
Norris (fost președinte al întreprinderii 
Madison Square Garden și „stăpînu al 
boxului newyorkez). In cercurile pu- 
gilistice de peste ocean se spunea că, 
o dată cu dispariția din arena marilor a- 
faceri a acestui gangster al boxului pro
fesionist, atmosfera se va purifica, se 
va pune capăt matrapazlâcuri lor de mare 
anvergură, se vor rupe ițele țesute de 
conspirația ,,matcli-macku-erilor, a celor 
care aranjează rezultatele și scot cam
pion pe cine le convine.

Fapte recente vin să arate însă că 
boxul profesionist american nu se poate 

i însănătoși prin măsuri de genul îadepâ^ 
| tării lui Fred Norris. Rădăcinile răului 
I sînt aLî.t de .adînei îneît mu e de mirare 
! că gangsterismul înflorește din nou. la 

sciurt timp după dispariția din arenă a 
lui Norris.

Alarmat de o serie de noi manevre 
ale bandelor afaceriste care acționează 
.în lumea boxului profesionist american 
senatorul Estes Kefauxer a înaintat Se- 

1 natului un proiect de lege în vederea 
creării în cadrul Departamentului Justi
ției a unui post de corni sar federal pen
tru box’\ Acest comisar al boxului ar

fie 
să 
pregătirii lui și tre
buie să luptăm cu 
antrenorii grăbiți, 
care deseori se fac 
vinovați de faptul 
că jucătorii tineri 
și capabili se ofi

lesc înainte de a înflori cu adevărat.
Planificînd pregătirea, trebuie s-o

împărțim în următoarele etape:
— la vârsta de 12-14 ani tinerii fot

baliști își însușesc bazele tehnicii și 
învață „să vadă terenul";

— la vîrsta de 15-16 ani se preci
zează postul în care vor juca; începe 
deci, specializarea lor cu accent pe 
perfecționarea tehnicii individuale; și >

— numai de la 17 ani se acordă o 
importanță deosebită in pregătirea ac
țiunilor colective în cadrul echipei și 
perfecționării lor tehnice.

Bineînțeles că pregătirii fizice i se 
acordă o mare atenție în toate etapele 
de pregătire, dar mai ales la vîrstele 
de 12-14 și 15-16 ani.

Această schemă trebuie să orien
teze pe antrenor în munca lui.

Trebuie să arătăm aici că cea mai 
mare măiestrie pedagogică se cere nu ' 
din partea 
(17-18 ani), 
de copii.

Nu toate
țeles că viitorul lor depinde în mare 
măsură de modul în care sînt strins 
legate de activitatea cu copiii.

Prima sarcină a tuturor echipelor 
de maeștri este alegerea cea mai mi
nuțioasă a antrenorilor 
pentru formațiile de copii

Cum este organizatăgenerală
i de fapt, 

competiții 
ca timp 

iulie, sep- 
Î tembrie — octom

brie). Școlile nu au posibilitatea de a 
^.pregăti cadre do fotbaliști de valoa- 
X re ridicată.
♦ Secțiile de fotbal ale școlilor spor- 
: tive de copii sint chemate să formeze 

jucători cu calificare înaltă. Ele re- 
momentriltzolvă aceaj!tă problemă doar parțial, 

■ deoarece baza tehnică-materială a ma
jorități școlilor nu este suficientă pen- 
•tru organizarea antrenamentelor în 
tot cursul anului, iar de echipele de 

/maeștri nu sint legate nici teritorial, 
nici organizatoric. Desigur, aceasta 
;reduce cadrul de instruire a tinerilor 
■ fotbaliști.
; Totuși, chiar în aceste școli s-a 
■ creat metodica instruirii copiilor și 
s-a perfecționat măiestria pedagogică 

ja antrenorilor. Cei mai buni elevi ai 
•școlilor de fotbal joacă azi în echi- 
;pele de maeștri. Ca exemplu poate fi 
luată campioana țării și deținătoarea 
cupei, Torpedo din Moscova. Se poate 

• spune că jucătorii acestei echipe Po
likanov, Medakin, Suștikov, Manoșin, 

o 
clasică: școala 

și echipa de ti

pe. 
s-o; 

1>P-'
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noastră
de a IH-a ediții 

a „triunghiularului11 
de floretă fete R. P. Romină-

R. P. Ungară-Italia
In ziua de 13 mai, țara noastră va 

-găzdui cea de a IlI-a ediție a „triun
ghiularului" de floretă fete, la care 
participă echipele reprezentative alei 
R. P. Romine — R. P. Ungare și Ita
liei.

Ințelegînd să acorde toată impor-, 
tanța acestei competiții internațio-; 
nale, federațiile de specialitate din 
cele trei țări au alcătuit cele mai pu
ternice echipe. In rîndul acestora fi
gurează Domblki și Reyto (R. P. UnR 
gară), Masciotta și Rannio (Italia)/ 
Maria Vicol, Olga Szabo și Ana Ene 
(R. P. Romînă) ș.a.

avea misiunea de a exercita un control 
asupra afacerilor din boxul profesionist 
din S.U.A., care au ajuns să ia în ulti
ma vreme forme alarmante.

Senatorul Kcfauver a declarat Sena
tului că unul din motivele care l-au în
demnat să formuleze acest proiect de 
lege a fost teama ca nu cumva în cazul 
cînd Sonny Liston (pretendentul numă
rul 1 la titlul deținut de Floyd Patter
son) ar cîștiga campionatul mondial, li-

NOTE EXTERNE
tint să cadă din nou sub controlul ban
dei lui lilinky Palermo, John Fi take și 
Frank Carbo. Există dovezi . flagrante 
— a. arătat Kefauver — că Liston. *a-  
lengerul principal al lui Patterson, r. 
suferit inflnmla celor 3 gangsteri notorii 
pînă în decern brie anul trecut și ui mic 
nu arată că de atunci Lislon s-ar fi de
barasat de aceștia".

Cei trei gangsteri ai boxului profesio
nist american, care o dată cu ieșirea din 
cursă a lui 1 ngermar Johansson, au în
cepui sa acționeze pentru a lua în mii-

Sergheev, Doronin au 
fotbalistică 
de tineret

I Gușarov, 
X pregătire 
T de fotbal 
+ neret.
4 Școlile de tineret nu sînt capabile 
Ț să satisfacă necesitățile crescînde ale 
Î fotbalului de clasă și s-a simțit ne

voia să se creeze încă o cale de pre
gătire a fotbaliștilor. In anul 1957 pe 
lingă echipele de maeștri au înce
put să se formeze grupe de pregătire 

4a tinerilor fotbaliști. La început, se 
Țprimeau tineri de 17-18 ani. Se cre- 
Xrlea că antrenamentele vor putea fi 
Tconduse de antrenorii secunzi ale e- 
Xchipelor de maeștri, dar în cel mai 
♦scurt timp a devenit clar că sînt ne- 
Xeesari antrenori specializați.
X Trei ani au fost necesari pentru în- 
Ttărirea organizatorică a sistemului. 
XAm avut de întâmpinat greutăți mari. 
♦Totuși, am fost oonvinși că am ales 
Io cale bună și căutam să perfecționăm 
Xsistemul aplicat.
T Acum, lucrurile se prezintă astfel: 
X Pe lingă cele 22 de echipe de maeș- 
Ttri din clasa A sînt create grupe de 
Xptegătire de tineri fotbaliști (durata 
♦de pregătire: 5—6 ani).
T In grupa pregătitoare sînt primiți 
Țcopii de 12-13 ani. Apoi urmează 5

ni le lor titlul suprem pe care să-l nego
cieze în continuare, lucrează sub scutul 
unui „om de paie”, managerul Joseph 
Pep Barone.

Măsura propusă de Kefauver i-ar obli
ga pe organizatorii meciurilor profesio
niste să declare „comisaruliu federal pen
tru box” numele managerilor sau pro
prietarilor cpnlractelor semnate de boxeri, 
procentul cîșligurilor ce le revin lor 
din bursele boxerilor, precum și toate 
informațiile referitoare la organizarea 
meciurilor.

Așadar., o nouă încercare de a „asa
na**  boxul profesionist din S.D.A., dc 
a pune ordine in aceste cercuri afuceri*-  
te murdare, care nu vor să știe de sen
sul adevărat al întrecerii sportive. Ast
fel de încercări au mai fost multe Fâ,,ă 
rezultat insă. „Culisele” și-au spus cu- 
'vin tul..

In orice caz. faptul că s-a ajuns pînâ 
acolo incit să se discute și în Senat mij
loacele de a-i combate pe gangsterii 
boxului profesionist american, ne dă o 
idee destul de limpede de ceea ce se 
petrece azi în sportul american, supus 
dolarului, modului dc viață capitalist.

antrenorilor de juniori 
ci din partea antrenorilor

echipele de maeștri au in-

specializați 
și juniori.

(Traducere din revista 
„Fotbal" de antrenorul N.

sovietică 
VlLCOV).

Voleibaliștii romîni
au plecat Ia Istanbul

după amiază echipa reprezen- 
maseulină de volei a țării

Ieri 
tativă 
noastre a părăsit Capitala cu desti
nația Constanța, de unde urmează să 
se îmbarce în cursul zilei de astăzi; 
pentru Istanbul. Sportivii romîni vor 
participa la un mare turneu inter
național de volei alături de repre
zentativele U.R.S.S., R. P. Polone; 
R. P. Bulgaria, R. P. Ungare, Fran
ței, Belgiei, Olandei și Turciei. Din 
lot fac parte jucătorii : Nicolau, Dra
gan, Pavel, Grigorovici, Miculescu; 
Cherebețiu, Ganciu, Pădurețu, Cor- 
beanu, Derzei și Bărbuță. întrecerile 
au loc între 6 și 14 m"!

Astăzi are loc la Brașov întîlnirea 
internațională de volei dintre forma
țiile masculine Rotation Leipzig, cam
pioana R. D. Germane și Tractorul.’

Cupa Davis
Luni după-amiază au sosit în Capi

tală componenții echinei de tenis a 
Africii de Sud, care vor susține la sfîr
șitul acestei săptămâni meciul cu re
prezentativa noastră, in cadrul primu
lui tur al competiției internaționale 
„Cupa Davis". Oaspeții au deplasat 
trei jucători: Abe Segal, Albert Gaert- 
ner și Julius Mayers. Dintre aceștia 
vor fi desemnați adversarii noștri în 
meciurile de simplu, ca și formația 
pentru jocul de dublu.

întîlnirea de tenis R. P. Romînă — 
Africa de Sud se disnută in zilele de 
5, 6 și 7 mai (dacă timpul va li fa
vorabil) pe terenul Progresul din str. 
Dr. Staicovici.
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Lothar Hchne (R.D.G.) a cîștigat prima etapă :
In semifinalele

BASCHETBALISTH ROMÎM 1NTILNESC ASTĂZI ECHIPA IZRAELULUI
— Toți cicliștii romini au sosit la 2 secunde de iavingâtor de la

VARȘOVIA (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Deși către 
ora prinzului. pe cerul Varșoviei se 
adunaseră nori prevestitori de ploaie, 
totuși șiruri nesfîrșite de spectatori 
se îndreptau continuu spre stadionul 
„A 10-a aniversare" și spre traseul 
primei etape a „Cursei Păcii".

Este ora 14,30. în loja oficială iau 
loc conducătorii Partidului Muncito
resc Unit Polonez și ai guvernului 
R.P. Polone, tovarășii Wladyslaw Go
mulka. Aleksander Zawadzki și Jozef 
Cyrankiewicz. Se cîntă imnul de stat 
al R. P. P. Apoi în ritmul vioi al 
unui- marș sportiv începe defilarea 
echipelor. In aplauzele zecilor de mii 
de spectatori trec reprezentativele 
Angliei, R. P. Bulgaria, Danemarcei, 
Finlandei, Franței, Olandei, R.P. Un
gare, Norvegiei, R. P. Romine, Sue
diei. U.R.S.S., R. P. F. Iugoslaviei, 
R. D. Germane, R. S. Cehoslovace și 
R. P. Polone. Pe deasupra stadionului 
zboară avioane care poartă lozinci și 
urări de succes alergătorilor. Din 
partea organizatorilor vorbește redac
torul șef al ziarului „Tribuna Ludu" 
tov. V. Borowski. în timp ce cicliștii 
se îndreptau spre startul oficial, dea- 
'supra stadionului apar jerbe multi
colore dc artificii — susținute de 
mici parașute — drapelele celor 15 
națiuni participante la Cursa Păcii.

La ora 15. Se dă startul 
Traseul este situat în partea 
tă a Vistulei, în cartierul 
Praga. O buclă are 34 km și 
torii vor acoperi acest traseu 
tru ori. în momentul în
dat startul a început să plouă. De 
altfel, așa se va desfășura aproape 
întreaga etapă. Trebuie să spunem 
chiar de la început că alergătorii ro- 
mîni au făcut o cursă foarte bună. 
Patru dintre ei 
G. Moiceanu, L. 
lescu au fost în 
tea plutonului.

Panele de baieu le inaugurează 
francezul Baldaseroni și polonezul 
Jarzebski. La primul sprint de pe sta
dion trec
(U.R.S.S.), A. Cerepovici (U.R.S.S.), S. 
Gazda (R.
mat de pluton. în turul II, 
ploaia 
rapid.
ceanu 
tonul 
mărire de 15 km îi prinde pe fugari. 
In grupul masiv se produce anima-

ție, deoarece a spart Kapitonov. Rit
mul se mărește și cu toate că aler
gătorul sovietic pierde cea 500 
reușește după 10 km să reintre 
plutonul

XH-a

BELGRAD, 2 (prin telefon 
trimisul nostru special).

Prima parte a celei de a 
ediții a campionatului european mas
culin de baschet s-a încheiat luni 
seara prin desfășurarea ultimelor
partide din grupele de calificare.
Deși, fără nici o excepție, favoritele 
s-au calificat pentru cele două semi
finale de cîte 6 echipe, surprizele nu 
au lipsit și cu siguranță că ele vor 
avea un cuvînt greu de spus în alcă
tuirea clasamentelor. Una din aceste 
surprize a fost victoria reprezentati
vei R.D.G. asupra valoroasei forma
ții maghiare. Baschetbaliștii . din 
R.D.G. sînt în mare progres, fac do
vada unei bune pregătiri tehnice și 
fizice. Cei mai buni jucători ai for
mației sînt Flau (1,95 m), Schultze
(2,02 m), Pleitz (1,98 m) și Uhlig 
(1,84 m). Nu mai puțin surprinză
toare a fost și victoria Turciei asu
pra selecționatei R. S. Cehoslovace, 
candidată la unul din primele locuri. 
Jucătorii turci, abili mînuitori ai ba
lonului, rapizi și cu o bună precizie 
în aruncările de la semidistanță, se 
anunță adversari dificili pentru orice 
echipă.

După cum se poate vedea, nivelul

oficial, 
dreap- 
numit 

alergă- 
de pa-

care s-a

și anume I. Cosma, 
Zanoni și Gh. Rădu- 
permanență în frun-

în ordine A. Petrov

P. P.) și Ion Cosma ur- 
deși 

s-a întețit, se rulează foarte 
La km. 42 evadează G. Moi- 
și bulgarul S. Gheorghiev. Plu- 
este însă atent și după o ur-

PRIMELE JOCURI OFICIALE 
DIN ACEST AN LA MOSCOVA

După cum se știe, din cauza con
dițiilor atmosferice, primele etape 
ale campionatului U.R.S.S. s-au des
fășurat în orașele din ‘sudul țarii. 
Saptămîna • trecută a fost marcată 
de primele- jocuri oficiale disputate 
în acest an la Moscova. Torpedo și 
Spartak au primit vizita echipelor 
Neftianik și, respectiv. Zenit. C> tră
sătură a acestor partide a constituit-o 
faptul câ în ambele au condus oas
peții, gazdele egălînd sau cîștigînd 
în ultimele minute. Torpedo a ob
ținut victoria cu 3—2, iar Spartak 
a terminat la egalitate (2—2) cu 
Zenit Leningrad. Alte rezultate: SE
RIA I : S.K.A. Rostov — Dinamo 
Tbilisi 3 — 1, Daugava — Admiralteeț 
0—2, Șahtior — Avangard 0—0, 
Trud — Lokomotiv 0—0. Conduc 
Torpedo Moscova, S.K.A. Rostov și 
Dinajno Tbilisi cu cîte 6 p., urmate 
de Neftianik și Lokomotiv cu cîte 
5 p. SERIA A II-A: Spartak Ere
van — Pahtaktor 4—2, Kairat — 
Ț.S.K.A. 1 — 1, Moldova — Dinamo 
Moscova 1—2. Dinamo Kiev — Ka- 
lev 6—1. Conduc Dinamo Kiev și 
Dinamo Moscova cu cîte 6 p. urmate 
de Moldova și Ț.S.K.A. cu cîte 5 p.

INTERNAZIONALE
DIN NOU PE PRIMUL LOC

Cu cinci etape înainte de 
campionatului italian, lupta 
titlu a căpătat un caracter dramatic. 
Rezultatele celei de a 29-a etape 
sînt concludente în acest sens. Ju
ventus, fruntașa clasamentului, a 
fost învinsă la Genova de către 
Sampdoria cu 3—2, Internazionale 
a cîștigat în deplasare la Ferara 
(3—1 cu Spa!), jar Milan, creditată

sfîrșitul 
pentru

m, 
în 

fruntaș. în acest tur I. 
Stoica a spart, dar va reveni și el 
în față împreună cu alți 8 alergători, 
după o urmărire de aproximativ 20 
km. Sprintul din turul II este cîști
gat de norvegianul P. Digerud, iar 
I. Cosma sosește din nou pe locul 4. 
In turul in G. Saidhujin (U.R.S.S.) 
sparge și îi va trebui aproximativ 
50 km ca să prindă plutonul și apoi 
să participe la sprintul final. In acest 
tur Cosma. Moiceanu, Zanoni și Ra
dulescu au încercat pe rînd tenta
tive care au eșuat însă datorită efor
turilor depuse de grosul plutonului. 
In ultimul tur lupta este la fel de 
dirză și sprintul final este cîștigat 
de tînărul alergător din R. D. G. 
Lothar Hohne în etate de 23 de ani, 
cunoscut iubitorilor ciclismului din 
țara noastră din Turul R.P.R. Iată 
acum primii 10 clasați: Lothar Hoh
ne (R.D.G.) cronometrat la capătul 
celor 136 km. cu timpul de 3 h 15:53; 
G. Saidhujin (U.R.S.S.) 3 h 15:55; A. .
Cerepovici (U.R.S.S.), O. Pingel (Da- Jvaloric al majorității reprezentative- 
nemarca), A. Megyerdi (R. P. U.), I. î lor participante la acest campionat 
Melehov (U.R.S.S.), S. Gazda (R.P.P.), -Feste cit se poate de apropiat. De 
E. Hagen (R.D.G.), Z. Hasman (R. S. ♦ aceea, în ciuda splendidei victorii 
Ceh.), A. Petrov (U.R.S.S.) toți ace- > obținute în fața ,,5-lui" francez, bas- 
lași timp cu Saidhujin. 4 chetbaliștii noștri nu au de loc o sar-

t cină prea ușoară în semifinala în
Cicliștii noștri L. Zanoni, I. Stoica, 4 care s_au calificat, alături de forma- 

țiile R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Turcia, Izrael și Franței, ei 
fiind nevoiți să lupte din răsputeri și 
în partidele ce vor urma.

In cealaltă semifinală s-au calificat 
echipele : U.R.S.S., R.P.F. Iugoslavia, 
R.D. Germane, R.P. Ungare, R. P.

1. Cosma, G. Moiceanu, Gh. Rădu-1 
lescu și W. Ziegler au sosit în a-4 
ceasta ordine în același timp cu 4 
alergătorul sovietic Saidhujin. Ț 
Miercuri se desfășoară etapa a Il-at 
Varșovia — Olsztyn (206 km.). t

IIRISTACHE NAUM I

Dina- 
R. D.

doilea

La 1 mai, echipele de fotbal 
mo Bacău și U.T.A. au jucat în 
Germană.

Dinamo Bacău a susținut al 
meci al turneului său, la Rostock cu
Empor, clasată pe locul doi în cam
pionatul primei categorii. In toamnă, 
la Bacău, Dinamo a învins pe Empor 
cu 3—0. Luni, la Rostock, victoria a 
revenit din nou dinamoviștilor băcă- 
oani, de data aceasta la scorul de 1—0 
(0-0).

U.T.A. a disputat primul său meci 
al turneului la Magdeburg, în com
pania formației. S. C. Aufbau, care ,o- 
cupă locul trei în campionatul cate
goriei A. Gazdele au cîștigat cu 4—2 
(2—1) prin punctele îns’crise de Wit- 
tenbecher, Hilbert, Walder și Ku- 
bisch. Pentru arădeni au marcat Țîr- 
lea (la 0-2) și Mețcaș (la 1-2). U.T.A. 
urmează să joace azi din nou, pro
babil la Berlin.

cu mari șanse to lupta pentru titlu, 
a fost învinsă Ia Milano cu 3—1 de 
către Bari, echipă care 
răsputeri pentru evitarea 
dării. In celelalte partide: Torino — 
Bologna I—0, Lanerosi —■ Fiorentina 
0—0, Catania — l.azio 0 1, Roma— more) are 27 p.. Alte rezultate ale
I.ecoo 1—0, Atalanta — Napoli 1 — 1, etapei: Marek — Lokomotiv 2—1, 
Udtoese — Padova 3—1. In clasa- Beroe — Spartak Sofia 1 — 1, Minior 
menit Internazionale și Juventus — — Botev 1—5, Spartak Varna — 
cite 40 p., Milan — 39, Sampdoria Septemvri 1—3, Spartak Plovdiv — 
— 36, Roma — 35, Fiorentina 
etc.

luptă > din 
retrogra-

- 33

MONACO ȘI RACING 
ÎNVINGĂTOARE

mod practic in campionatulIn
francez doar Monaco și Racing își 
mai dispută trofeul dc campioană. In 
etapa a 33-a, desfășurată duminică, 
ambele aceste echipe au obținut vic
torii, deși au jucat to deplasare: 
Racing — Sedan 3—1, Monaco — 
Rouen 3—2. Im urma acestor rezul
tate în fruntea clasamentului con
tinuă să se afle Racing cu 49 p„ 
urmată de Monaco cu 48 (un joc mai 
puțin). In celelalte meciuri ale etapei 
au fost consemnate următoarele re
zultate: Reims — Le Havre 2—0, 
Nancy — St. Etienne 2—2, Troyes— 
Limoges 3—2, Rennes — Nimes 0—0, 
Stade Francais — Grenoble 1—0, 
Nice — Angers 3—2, 
Valenciennes 2—2. Au 
de disputat trei etape.

r.D.N.A. „LA
IN

Toulouse — 
mai rămas

DOUA 
FRUNTE

LUNGIMI"

Tn lupta indirectă dintre princi. 
palele pretendente la titlul de cam
pioană în R.P. Bulgaria, care se

duce între echipele Ț.D.N.A. și Lev- 
ski Sofia, echipa militară a mai a- 
cumulat un. prețios punct. Intrecînd 
în. cea de a 20-a .etapă cu 3—1 pe 
Dunav, Ț.D.N.A. a acumulat 31 p., 
în ■ timp' ce 'Levski (1 — 1 cu Ciorna

Slavia 3—1. In clasament : Ț.D.N.A. 
31 p., Levski 27, Marek 22, Dunav 
și Botev elite 21, Spartak Varna și 
Lokomotiv — cite 20 p. etc.

GORNIK ZABRZE: ZECE DIN ZECE

După cinci etape, în campionatul 
polonez doar Gornik Zabrze. a reușit 
să acumuleze punctajul maxim: 10 
p. din tot atîtea posibile. In ultima 
etapă Gornik a întrecut cu 2—0 pe 
Lech ia Gdansk. Alte rezultate: Lech 
— Polonia Bydgoszcz 3—1. Stal 
Mielec — Cracovia 1—5, Polonia 
Bytom — Stal Sosnowiec 2—2, Ruch 
—Odra 3—3, Wisla — L.S.K. 2—1, 
Zawisza — Legia 2—2. Conduce 
Gornik cu 10 p., urmată de Polonia 
Bytom — 9, Lech — 8, Legia — 
Odra — 5 p. etc.

6,

• Liderul campionatului austriac, 
Austria Viena, a obținut în cea de 
a XXI-a etapă o nouă victorie: 5—1 
cu Wiener Neustadt și a terminat la 
egalitate (1—1) un meci jucat în 
cursul săptămînii cu Graz, acumu- 
lînd 36 p. In celelalte meciuri ale 
etapei a XX.I-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: S.V.S. Linz — 
Wacker 2—1, Wiener Sport Klub — 
Simering 3—1, W.A.C. —■' Dornbirn

Polone și Belgiei. Dintre acestea, 
cele mai valoroase sînt reprezenta
tiva U.R.S.S., și selecționata ț" 
gazdă. Ambele echipe, dar în special 
cea sovietică, au realizat partide 
foarte bune luni seara, fiind aplau
date cu căldură de cei 15.000 de spec
tatori prezenți în sala Expoziției.

Iată ultimele rezultate înregistrate 
în grupele de calificare și clasamen
tele respective :

SERIA I - Grupa A : R.P.F. Iu
goslavia — Anglia 122—58 (49—18);
R.P. Polonă - Grecia 77-46 (40—24); 
Grecia - Anglia 78-43 (39-25); R.P.F. 
Iugoslavia — R.P. Polonă 72—67 
(38-34); 1. R.P.F. IUGOSLAVIA 6 p, 
2. R. P. Polonă 4 p, 3. Grecia 2 p, 4. 
Anglia 0 p. Grupa B: R.P. Ungară
- Finlanda 65-58 ( 34-16); R.D. Ger
mană - Finlanda 77-64 (38-27); 1. R. 
D. GERMANA 4 p., 2. R.P. Ungară 2 
p., 3. Finlanda 0 p., Grupa C: Bel
gia — Spania 70—67 (41—29); U.R.S.S.
- Spania 82-49 (46-28) ; 1. U.R.S.S. 
4 p, 2. Belgia 2 p, 3. Spania 0 p.

SERIA A II-A - Grupa A: R.P. 
Bulgaria — Izrael 48—42 (21—27);

nos
48 . . _____ _

țării Dragojfovici (R.P.F.I.) 40 p., Wei- 
nand (R.F.G.), Cristea (Grecia) și 

' ) 36 p., Djurici

(Grecia) 52 p., Gabany (R.P.U.) 
p., Wychowski (R.P.P.) 46 p.,

Steveniers (Belgia) Ț? \
(R.P.F.I.) 35 p. și Novacek 34 p. 
Intr-un alt clasamentIntr-un
precizia în aruncările libere, echipa 
țării noastre ocupă primul loc cu un 
procentaj foarte bun: 81%. Ea este 
urmată de formațiile R.D. Germane 
și R.F. Germane cu 75%, R.S. Ceho
slovace cu 69%, R.P. Ungare cu 
68%, U.R.S.S. și Turciei c C7%, 
Belgiei, R.P.F. Iugoslavia șt „miaa- 
dei cu 66%.

/o-

privind

DUMITRU STANCULESCU

2:01,2 pe 800 metri!

Bulgaria — Izrael 48—42 (21—27); 1.
R. P. BULGARIA 4 p.ț 2. Izrael 2 p-, 
3. R.F. Germană 0 p., Grupa B : R.
S. Cehoslovacă — Turcia 
(37—38) !!; Turcia — Suedia
(30-11); 1. TURCIA 4 p, 2. R. S. Ceho
slovacă 2 p., 3.
Franța — Olanda
ROMINA 4 p., 
landa 0 p.

70-77
55- 40

Suedia 0 p. Grupa C: 
90-54 (48- 20). 1. R. P. 
2. Franța 2 p., 3. O-

★

alcătuit și programul 
cadrul ' semifinalelor, 

îritîlni pe 
Izraelului (miercuri

ora locală), Turciei 
R.S. Cehoslovace

Marți a fost 
jocurilor din 
Echipa R.P. Romîne va 
rînd formația 
la ora 19,30,
(joi la ora 17), 
(vineri la ora 21,30) și R.P. Bulgaria 
(sîmbătă la ora 23). Tot marți ău 
avut loc și primele meciuri din ca
drul ’ turneului pentru locurile 13- 
19. Iată rezultatele. înregistrate:

Olanda — Suedia -48—47 (21—26); 
Finlanda — Anglia 71 
Spania —

Și acum,
ficative. despre 
disputate pînă 
coșgeterilor 
Konaci cu 91

38 (25—16) ;
Grecia 73—46 (37—17). 
cîteva 

meciurile 
acum. în 
conduce 

p., urmat

amănunte semni- 
de calificare 
clasamentul 

iugoslavul 
de Americi-

8—0, Austria Salzburg 
3—1, Rapid — L.A.S.K.
— Schwechat 4—0. In 
Austria Viena 36, W.A.C. 
și Graz — cîte 26, Rapid și W.S.K.
— cîte 25 p.

• A luat sTîrșit campionatul Spa
niei. In ultima etapă, a XXX-a. au 
fost consemnate următoarele rezul
tate : Oviedo — Barcelona 5—3. 
Valadolid — Malorca 3—0, Betis — 
Saragoza 1 — 1, Santander — Real 
Madrid 1 — 1. Atletico 'Madrid — Gra
nada 4—1, Real Sociedad — Sevilla 
3—1, Elche — Valencia 4—1, Espa- 
nol — Atletico Bilbao 3—2. Titlul de 
campioană a revenit, după 
știe, echipei Real Madrid,

— Vienna
3—1, Graz 
clasament : 
27, Vienna

cum se 
care 

acumulat 52 puncte. Ea este urmată 
de: Atletico Madrid (40), Saragoz-a 
(33), Barcelona și Valencia (32), 
Atletico Bilbao, Betis și Real Socie- 
dad (30), Malorca (28), Espanol și 
Sevilla (27), Santatnder și Oviedo 
(26), Valadolid și E'lche (25), Gra
nada (17).

a

PUNCT FINAL IN CAMPIONATUL 
ANGLIEI

Ultima etapă din prima ligă: Aston 
Villa — Sheffield W. 4—1, Black
bum — Newcastle 2—4, Blackpool— 
Manchester C. 3—-3, Bolton — Pres
ton 1 — 1, Chelsea — Nottingham 
4—3, Everton — Arsenal 4—1, Lei
cester — Birmingham 3—2, Manches
ter U. — Cardiff 3—1, West Brom
wich 
Burnley 1—2,
Fulham 2—4. In clasamentul final pe 
primele locuri se găsesc: Tottenham 
66, Sheffield Wednesday 60, Wolver
hampton 57, Burnley 51, Everton 50, 
Manchester United 46. Au retrogradat 
Newcastle și Preston. Promovează 
Ippswich Town și Sheffield United.

Tottenham 2—1, West Ham- 
Wolverhampton —

Din Phenian, capitala R.P.D. Coreene, 
o veste a pornit pe calea undelor și a 
făcut de-acum ocolul lumii : tînăra a- 
lergătoare Sin Kim Dan a acoperit dis
tanta clasicei curse de 800 m in ului
torul timp de------- --
manță întrece „ .... ____ __ _____
cunde recordul mondial al probei, de
ținut din anul 1960 de atleta sovietică 
Ludmila Sevtova (2:04.3).

Nu sintem încă în posesia unor amă
nunte suplimentare cu privire la a- 
ceastă performanță, dar un lucru este 
cit se poate de limpede : Sin Kim Dan 
a realizat un record uimitor, care des
chide și mai mult calea către doborî- 
rea limitei celor 2 minute pe 800 metri. 
După tabela internațională de punctaj 
timpul de 2:01.2 al atletei coreene valo
rează 1195 p și este echivalent cu : 
11.0 sec. pe 100 m, 22,5 sec. 
sub 10,2 sec. pe 80 mg. 6,94 
gime, 17,54 m la greutate, 
disc. 62,73 m la suliță și 
înălțime !

2:01,2 ! Această perfor- 
cu mai bine de 3 se-

sub 
pe 200 m. 
m la lun- 

59.07 m la 
1.85 m ’a

I
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• In runda a cincea a turneului 
feminin internațional de șah de la 
Tbilisi, reprezentanta R. P. Romîne, 
Alexandra Nicolau, a făcut remiză cu 
Ivanovici (Iugoslavia). în clasament 
conduce Ciakovskaia (U.R.S.S.) cu 4 
puncte și o partidă întreruptă, 
mată de 
3 puncte

ur-
Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 
și două partide întrerupte.

invitația forurilor sportive 
a sosit la Tokio antrenorul 

cehoslovac de volei 
Specialistul cehoslovac 
timp 
nată

• La 
japoneze

Anton
va 

de două luni echipa 
a Japonie’.

Kynder. 
antrena 
selecțio-

a ob- 
de

Sulițașul polonez Sidlo 
victoria eu o aruncare 

m în cadrul unui concurs de
ținut
70,65 
atletism desfășurat la Hanovra. Pro
ba de 1500 m a revenit lui Siegfrid 
Valentin (R. D. Germană) cronome
trat în 3:45,4. Alte rezultate : 100 m 
— Delacour (Franța) 10,3 ; 400 m — 
G. Catola (Italia) 54,4 ; lungime — 
Steinbach (R. F. Germană) 7,75 m ;
800 m — Matuschewski (R. D. Ger
mană) 1:53,2.

• Echipa Braziliei a dispus cu sco
rul de 66—47 (25—18) de echipa Uru- 
guayului în finala campionatului de 
baschet al Americii de Sud.

• La 1 mai urma să se dispute la 
Moscova a 18-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah. Din 
cauza îmbolnăvirii lui Mihail Botvin
nik partida a fost amînată.

• Selecționata de tenis a 
Monaco s-a calificat pentru 
al „Cupei Davis“, învingînd 
rul de 
meciul 
echipa 
da-R.

statului 
turul doi 
cu sco-

3—2 echipa Luxemburgului. In 
următor Monaco va întîlni 

învingătoare din jocul Irlan- 
P. Polonă.

• La Bratislava s-a disputat intil
nirea internațională de baschet din
tre echipele 
Cehoslovace și 
cehoslovacă
scorul de 80-66 (37-29).

a

feminine ale R. S. 
R. P. Ungare. Echipa 
repurtat victoria cu
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