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Exercițiul la bîrnâ al Elenei Tînâra concurentă din R.D.G., 
Leușteanu a stîrnit ropote de Gretel Schinner, în timpul exer 
aplauze. ci fiului la sol.

Frederic Orendi a cîștigat titlul de campion internațional la 
bară. Coborîrea deosebit de spectaculoasă, a constituit o înche

iere in nota valorosului său exercițiu.

Un scurt schimb de experiență : reprezentantul nostru Frederic 
Orendi și gimnaștii sovietici Viktor Leontiev și Nikolai Miligu'o

Zborul vertical deasupra calului al concurentului italian 
Giovanni Carminucci.
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TINERI ȘI TINEREI 
PARTICIPAȚI LA ÎNTRE
CERILE CONCURSULUI 

CULTURAL SPORTIV AL 
TINERETULUI!

SPORTIVI FRUNTAȘI» 
FIȚI ALATURI DE TINE
RII CARE PARTICIPA LA 
COMPETIȚIILE CON
CURSULUI CULTURAL 
SPORTIV, 1NDRUMINDU-I 
IN DISPUTELE LORI

O splendidă, comportare a cicliștilor noștri

Echipa R. P. Romine a urcat pe locul 3 
în „Cursa Păcii“ !

• IURII MELEHOV (U.R.S.S.) a cîștigat penultima

etapă a marii întreceri © LUDOVIC ZANONI, ION

COSMA și ION STOICA au sosit pe locurile 3, 6 și

respectiv 14

BRNO, 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). — 
Cicliștii romîni au repurtat 
luni în „Cursa Păcii" cea mai 
mare victorie din istoria spor
tului cu pedale din țara noa
stră. Deși mai numără doar 
trei alergători, echipa R. P. 
Romine a reușit spre sfîrșitul 
acestui veritabil campionat 
mondial de mare fond rezervat 
amatorilor să urce pe locul 3 
în clasamentul general pe na
țiuni, datorită excelentei com
portări a rutierilor Ion Cosma, 
Ludovic Zanoni și Ion Stoica. 
Aceștia au colaborat cu aler
gătorii germani și sovietici la 
realizarea unei etape dinami
ce, desfășurată într-o viteză 
extraordinară, cu ruperi și 
sprinturi continue. In acest fel 
dînd dovadă de un patriotism 
fierbinte, de un adevărat e- 
roism sportiv, cicliștii noștri 
au reușit să refacă cele 19 mi
nute care-i despărțeau de e- 
chipa R. P. Polone și să cu
cerească locul 3 în rindul ce
lor mai bune formații amatoa-
re din lume. Avansul pe care
și l-au creat cicliștii noștri față 
de alergătorii suedezi, polonezi 
și cehoslovaci ne permite să

P.ecarea echipei 
Dinamo București la New York

Echipa Dinamo București, 
care va participa la marele 
turneu internațional de fotbal I 
de la New York, a părăsit | 
Capitala luni dimineața, pe I 
calea aerului. Dinamoviștii au 
plecat la Amsterdam, de unde j 
își vor continua călătoria spre 
Statele Unite cu același avion 
cu care vor călători și celelalte 
echipe europene participante la 
turneu. Au părăsit luni Capi
tala următorii 15 jucători : Uțu. 
Cosma, Popa, Panait, Ivan, 
Constantinescu, V. Alexandru, 
Dragomir, V. Anghel, Varga, 
Ene II, Frățilă, Eftimie, Da
vid, Sasu.

Delegația este condusă de 
tov. Adrian Petroșanu. Au mai 
făcut deplasarea antrenorii 
Traian Ionescu și D. Nicolae 
— Nicușor, precum și dr. Dumi
tru Tomescu.

O dată cu jucătorii dinamo- 
viști au plecat spre New York 
și patru jucători de la Beșik- 
taș (Necmi, Kaya, Senol și Bi- 
rol) ; ei au făcut parte din 
echipa B a Turciei, care a 
jucat duminică la București.

In cursul dimineții de azi 
vor pleca spre New York Nun- 
weiller III, Nunweiller IV și 
Țîrcovnicu, sosiți aseară de la 
Ankara.

IN NUMĂRUL DE AZI:
— Gimnastica în producție, un a- 

jutor prețios în muncă.
- Fotbal : © După victoria de la 
Ankara.

® Adia W.M.-ului (II)
- M. Botvinnik dezvăluie cîteva

din secretele victoriei sale - cores
pondență din Moscova.

- Note externe : Construcția sa
tului olimpic de la Tokio nu poate 
începe din cauza bazelor militare 
americane.

! 24 DE MINUTE...

anticipăm ca rezultat final cla
samentul de astăzi. Este o 
mare victorie a sportului nos
tru, pentru care I. Cosma, L. 
Zanoni. I Stoica și antrenorul 
echipei N. Voicu merită calde 
felicitări

înainte de start conducăto
rul delegației noastre i-a a- 
nunțat pe arbitri că O. Moi
ceanu nu mai poate alerga. In 
cursul nopții trecute i s-a fă
cut o intervenție chirurgicală și 
i s-a interzis să mai alerge. 
Astfel, în echipa noastră au 
mai rămas doar trei alergă
tori, în timp ce reprezentativa 
R. P. Polone beneficia de fi 
cicliști, iar cea a R. S. Ceho
slovace de patru

La ora 12,15 s-a dat pleca
rea în etapa Tabor—Brnu. Se 
pornește foarte tare și la km. 
IR Ci. Schur încearcă să se de
tașeze. Dar tentativa lui este

IIRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a .-a)

Ieri, intr-un spital din 
Tabor, Gabriel Moiceanu a 
plins și i-a îmbrățișat pe 
ultimii 3 cicliști rom ini ră
mași in „Cursa Păcii".

Ieri, la startul etapei a 
XII-a, Cosma și Stoica n-au 
cutezat să-l privească pe 
Zanoni. care se străduia să 
transforme in zimbet du
rerile unei aprige tendon ite.

Așa a început cea mai 
grea etapă a cicliștilor 
noștri.

Aveau de apărat, la ca
pătul puterilor, un nesperat 
loc IV, in cea mai rapidă 
și înverșunată Cursă a Păcii, 
care a destrămat echipe și 
a umplut auto-sanitarele cu 
zeci de favoriți.

...La 2 mai, la Varșovia au 
fost 6. Dar, foarte curind. 
lui Walter Ziegler t-a fost 
d.at să plătească tribut infer
nului de pe șosea. Au rămas 
5. Și a venit o nouă încer
care. Genunchiul lui Radu
lescu, prins intre pedală și 
piatră, s-a aprins. Au rămas 
4. Cosma n-a mai stat o clipă 
pe g înduri și a intrat curajos 
în „morișca" așilor, invîrtită 
cu furie de inepuizabilul Me-

lahov. Stoica a început să 
răspundă tuturor atacurilor, 
iar Moiceanu și Zanoni n-au 
mai ridicat, o clipă mâinile 
sus, urmăriți de un singur 
gind : unul din ei trebuia 
să ajungă cu orice preț la 
Praga.

La Tabor, Moiceanu a în
cheiat cursa după ce peda
lase 212 km fără să atingă 
șaua.

...Așa a început cea mai 
grea etapă a cicliștilor noștri, 
istapa echipei de 2Ț1. Eta
pa lui ..plus 1". etapa su
ferindului Zanoni, care avea 
să-l transforme pe cel mat 
ponderat dintre „cei 6“ in
tr-un luptător in care a dis
părut orice urmă de mena
jare, etapa care avea să ne 
aducă locul III, prin saltul 
uluitor al celor 24 de minu
te, o performantă rară in 
marile curse cicliste.

La ora cînd apar aceste 
rinduri. 3 din cei 6 cicliști ai 
.echipei noastre sint gata să 
pornească spre Praga, pentru 
a consacra una din cele mai 
frumoase izbinzi ale ciclis
mului nostru.

REP.

DUPĂ VICTORIA
Meciul susținut duminică pe 

stadionul „19 Ma.i“ din Anka
ra de echipa de fotbal a R-P. 
Romîne, în compania repre
zentativei Turciei, a constituit 
pentru sportivii noștri un exa
men dificil : prima întîlnire in
ternațională după o lungă pe
rioadă în care în fotbalul ro- 
mînesc s-au luat o serie de 
măăuri în vederea redresării 
lui calitative.

Acest prim examen a fost 
trecut cu succes. Fotbaliștii 
noștri și-au dovedit superiori
tatea față de adversarii lor nu 
numai la capitolul pregătire 
tehnică sau tactică, ci și al 
pregătirii fizice și morale. De 
puține ori i-am văzut pe re
prezentanții noștri luptînd cu

alita ardoare pentru ouți nerea 
victoriei. Și dacă ea le-a reve
nit numai la o diferență mini
mă, acest lucru se datorește și 
excelentului, portar Turgây, 
care în două rinduri a salvat 
poarta echipei sale de la go
luri ca și făcute.

Meritul echipei noastre este 
cu atît mai mare cu cît meciul 
a fost foarte greu. Jucătorii 
noștri au avut de înfruntat și 
alți „adversari" nescontați : o 
căldură înăbușitoare, care la 
un moment dat luase suflul lui 
Constantin și Greavu, și un 
vînt puternic, care a influen
țat și el nivelul tehnic al jo
cului. Cu toate acestea, echipa 
noastră a terminat învingătoa
re pentru că, după cum remar
că la sfîrșitul meciului și an

ANKARA
trenorul Emeric Vogi, a luptat 
din toate puterile. Animați de 
un fierbinte patriotism, fotba
liștii noștri au știut să treacă 
peste momentele grele ale par
tidei, să contraatace periculos 
și să termine partida victorioși.

Al șaptelea meci Romînia— 
Turcia a îmbogățit palmaresul 
formației noastre cu o nouă 
victorie, a patra. Două meciu-ri 
au fost pierdute, iar unul s-a 
terminat la egalitate. Ne-am 
luat revanșa pentru meciul 
pierdut la Istanbul cu 0-2, dar 
mai sînt încă destule lucruri de 
pus la punct pentru viitoarele 
întîlniri internaționale. Despre 
acestea, într-un număr viitor.

M. TUDORAN !

Golul victoriei 1 Dridea, scăpat de sub supravegherea lui Naci, este numai cu Turgay ln-jațăi.=iJjfy
jVt glosat sȚ.j. golj. minutul 73 al meciului ț<urcia-RLP. RQmind,^



,, PRODUCȚII

I n miez de zi sirena prinde glas și sună prelung. 
Mașinile își încetinesc goana lor neobosită și apoi 
se opresc. Ușile halelor se deschid și zeci și sute 

de muncitori, numeroși tehnicieni și funcționari pășesc 
grăbiți. Pe aleile dintre secții se aliniază. O comandă 
energică și începe programul de gimnastică în producție. 
Exercițiile se succed într-un ritm viu. Cîte o glumă .t 
instructorului Ia adresa celor întîrziați. provoacă ex
plozii de veselie. Minutele se scurg repede. După ultimul 
exercițiu, muncitorii se reîntorc în secții cu forțe proas
pete. Oboseala ce a început să-și facă loc înainte de 
pauza de gimnastică, încet, încet a dispărut. Oamenii se 
simt vioi. Mașinile pornesc din nou în goana lor neobo
sită. iar muncitorii aplecați peste ele lucrează cu și mai 
mult spor.

Lucrurile de mai sus se petrec zilnic în zeci și zeci de 
întreprinderi din întreaga țară. Gimnastica în producție 
a devenit un fapt obișnuit, necesar. Ea ajută la întă
rirea sănătății oamenilor muncii și duce la obținerea unui 
randament mărit în ultimele ore ale programului de lucru. 
Acest fapt a fost din plin dovedit de cercetările efectuate 
în ultima vreme.

Gimnastica în producție se extinde pe zi ce trece. Sînt în să 
întreprinderi unde anumi'i conducători pe linie adminis
trativă, unii tehnicieni, nu privesc cu... ochi buni gim
nastica în producție. Motivul acestei neîncrederi este ne
cunoașterea scopului și mai ales a rezultatelor ei. In 
dorința de a arătat bunele rezultate obținute în aplica
rea gimnasticii în producție, pub'icăm materialele din 
această pagină.

O activitate extrem de utilă
In stadiul actual al practicării gim

nasticii in producție in țara noastră, 
cercetările științifice in această di
recție capătă o însemnătate deosebi
tă. Ele vin să confirme in primul 
rind efectele favorabile ale gimnasti
cii de angrenare și a pauzei de gim

Evolufia forței dinaniometrîce, într-o 
zi de inuncă. Linia plină indică în drep
tul săgeții momentul desfășurării pauzei 
de gimnastică ; linia punctată, fără exe
cutarea pauzei. Acest experiment a avut 
loe la uzinele „23 August” secția me- 
canic-șef folosindu-se 7 cazuri.

nastică, verificind eficacitatea liniei 
metodice aplicate și contribuie mult 
la creșterea prestigiului acestei ac
tivități in fața maselor.

In ultima vreme există o preocu
pare din ce in ce mai mare in di
recția fundamentării științifice a di
feritelor forme ale gimnasticii in 
producție. Cercetările efectuate pînă 
acum in diferite centre industriale, 
ca de exemplu, București, Craiova, 
Cluj, Timișoara etc., permit să se a- 
firme faptul că practicarea gimnasti
cii are efecte pozitive atit asupra 
sănătății oamenilor muncii, cit și a- 
supra randamentului lor in produc
ție. Mai există incă, din păcate, și 
păreri greșite in această privință. 
S-ar crede că pauzele de gimnastică 
reprezintă un timp răpit producției 
și o altă părere că gimnastica in 
producție ar fi obositoare și ar duce 
la scăderea randamentului muncii.

Ce ne arată insă numeroasele date 
țulese de pe teren 2 Cercetările efec-

Gimnastica in producție are noi prieteni
In.tr-una din zile, pe la începutul 

lunii martie, am observat în mîna 
tovarășului Ion Pușcă, șeful atelie
rului inele conice din secția rectifica
re a fabricii de rulmenți din Bîrlad, 
cartea „Gimnastica în producție" de 
E Gluteș și D. Mihail. Am fost sur
prins deoarece nu-1 știam amator de 
sport. După cîteva zile am găsit însă 
dezlegarea acestei „taine". Pe Ion 
Pușcă îl interesa cartea. deoarece 
căuta să aîle din paginile sale mij
locul de a înlătura oboseala din par
tea a doua a zilei de lucru, ce se ma
nifesta la muncitorii din atelierul pe 
care-1 conduce.

Acum cîteva zile, la orele 11, in- 
irînd în. curtea fabricii am observat 
un grup de muncitori care laceau 
gimnastică. Poate că execuțiile nu 
erau de cel mai înalt nivel tehnic 
dar se putea vedea pe fețele muncito
rilor o vie satisfacție, un deosebit in
teres pentru aceste exerciții. Instruc
torul nu era altcineva decît Ion Puș
că. După terminarea micului program 
de gimnastică, acesta ne-a declarat:

„Am citit în ziar că în acele în
treprinderi unde s-a introdus gimnas
tica în producție, muncitorii au

luate incă din 1956 la fabrica de 
confecții „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, 
arătau că numărul pieselor confecțio
nate pe oră de o muncitoare scade 
treptat, in funcție de timp, pe mă
sura instalării oboselii. Imediat după 
pauza de gimnastică, numărul piețe
lor pe oră crește și se menține des
tul de mare și in orele următoare, 
reeuperîndu-se și depățindu-se net 
cele 5—8 minute ale pauzei.

In privința celei de a doua păreri 

Distribuția valorilor tensiunii arteriale, 
înainte, linia plină iar imediat după 
pauză linia punctată. Experimentul a 
avut loc la fabrica dc produse zaharoase 
„București" și la „'Tricotajul roșu”, fo
losindu-se 24 de cazuri. In stingă, pe 
verticală numărul de cazuri iar pe orizon
tală presiunea arterială.

greșite, că gimnastica in producție 
ar fi obositoare și ar scade randa
mentul, cercetările efectuate la uzina 
„23 August" și Ia . întreprinderea 
„Tricotajul roșu" au arătat tocmai 
contrariul. Modificările frecvenței 
cardiace sint foarte moderate (de la

mai mult spor. De multe ori, prin 
exercițiile de gimnastică în producție 
sînt „rectificate" și unele deprinderi 
rele ale corpului căpătate în timpul 
lucrului. M-am gîndit că și pentru 
tovarășii mei de muncă ar fi nime
rite aceste exerciții. Am cumpărat 
cartea pe care o vedeți și iată rezul
tatele. In atelierul meu, fiecare 
schimb a început să practice pauza 
de gimnastică și muncitorii nu mai 
manifestă semne de oboseală, în par
tea a doua a zilei de lucru sînt vioi, 
lucrul este mai spornic".

A doua zi la orele 11 eram din 
nou în curtea fabricii. Cei de la ate
lierul inele conice erau la gimnasti
că. Dar, surprinzător, numărul celor 
care executau acum era mult mai 
mare. Ce se întîmplase ? Pe lingă 
muncitorii atelierului inele conice fă
ceau gimnastică și fetele și băieții de 
la montaj.

— Dumneata o să „molipsești" toa
tă fabrica — ne-am adresat tov. Ion 
Pușcă.

— Pare să fie adevărat. Ieri, cei de 
la montaj văzînd că oamenii mei lac 
gimnastică au hotârît să facă și el, 
iar acum iată-j că j>un Jn practică 

m 8 la -|- 12 bătăi pe minut), tensiu
nea arterială maximă și minimă tin
de să se încadreze mai bine in valo
rile considerate ca normale, după 
pauza de gimnastică. In al doilea 
rind, se modifică pozitiv o serie de 
indici ca : torța musculară, ergogra- 
ma, capacitatea vitală, ventilația 
pulmonară, forța de expirație etc. 
Toate acestea explică de altfel și 
creșterea randamentului in muncă. 
Aceste fenomene, arătate in rindurile 
de mai sus, își au la rindul lor ex
plicația — in lumina învățăturii pav
loviste aplicată in cultura fizică — 
in creșterea tonicituții scoarței cere
brale, in oxigenarea mai bună a or
ganismului, îmbunătățirea circulației 
cerebrale și a celei din musculatura 
obosită din timpul lucrului. Pauza 
de gimnastică reprezintă astfel apli
carea justă a principiului odihnei ac
tive in producție.

In afară de aceste efecte imediate, 
pauza de gimnastică are și efecte 
de durată cind este practicată orga
nizat pe perioade de timp îndelun
gat.

Cercetările de sondaj făcute com
parativ pe colective ce practicau 
gimnastica și pe grupe „martor" a- 
rată la primele o creștere, destul de 
semnificativă a forței musculare, a 
capacității vitale, a tenacității, pre
cum și o scădere a morbidității. In 
același timp se observă o injluență 
pozitivă asupra deficiențelor de po
ziție legate in procesul muncii.

Gimnastica in producție este, așa
dar, o activitate extrem de utilă, im- 
tinind armonios interesele colective 
și cele individuale, contribuind atit 
la creșterea producției și a produc
tivității muncii, cit și la întărirea 
sănătății celor ce muncesc.

GH. HARALAMB1E 
cercetător științific pe lingă Consi

liul orășenesc U.C.F.S. București.

hotărîrea. Apoi, continuă dînsul, îi 
vedeți pe cei care stau grămadă a- 
colo ? Sînt dc la atelierul plan ex
tern, raidalj și oscilanți. Mîine vor 
să înceapă și ei programul de gim
nastică.

Comunistul Ion Pușcă a avut drep-

Cele cinci minute sint folosite din plin de muncitorii birlădeni. După pauzei 
de gimnastică ei se reîntorc la muncă cu forțe sporite.

Foto; D. Păvălujcu.

AU CUVÎNTUL
Iată cîteva păreri despre eficacitatea și contribuția gimnasticii în 

producție la bunul mers al procesului de producție ■
NÎCOLAE DRAGOMIR, director

al uzinelor ,,Grigore Preoteasa* 
București : „Sprijin din inimă gim
nastica în producție, din mai multe 
motive : 1. Pauza de gimnastică, deși 
întrerupe cîteva minute procesul de 
producție, duce în schimb la un ran
dament sporit în ultimele ore ale zilei 
de muncă. 2. Muncitorii reiau lucrul 
bine dispuși și viguroși. Entuziasmul 
celor ce o practică e... molipsitor. De 
altfel nici eu nu lipsesc de la pro
gram, decît în cazuri excepționale. 
Fără discuție, gimnastica în producție 
contribuie !a bunul mers al procesu
lui de producție".

ALEXANDRINA NEAGU, instruc
toare voluntară, I-abrica de țigarete, 
Atelierul 12, București : „Conduc pro
gramul din .1959, După executarea 
pauzei de gimnastică șe lucrează mult 
mai bine decît înaintea ei. Aceasta 
am observat-o atit la mine cit și la 
tovarășele mele de muncă. Mai vreau 
să arăt că atît muncitoarele tinere, 
cit și cele vîrstnice participă cu multă 
însuflețire la această activitate".

tate. Acum majoritatea muncitorilor 
secției rectificare sînt prezenți la 
pauza de gimnastică.

S. ELIADE — coresp. 
(Material primit in cadrul con

cursului „Pentru cea mai bună co
respondență").

LUDOVIC PETRICO, director al 
întreprinderii „Libertatea" Sibiu : 
„Am auzit de eficacitatea gimnasticii 
în producție. De aceea, împreună cu 
colectivul de conducere al întreprin
derii, ne-am gîndit să o introducem 
cît mai repede și în cîteva din sec
țiile întreprinderii noastre. Muncitorii 
o așteaptă cu nerăbdare".

MIHAI DRAGOM1R. director al în
treprinderii „Adesgo" București: 
„Deși timpul afectat gimnasticii în 
producție e scurt, doar cîteva minute, 
exercițiile au un efect binelacalor, 
deoarece se repetă zilnic. S-a observat 
îmbunătățirea sănătății salariațibr 
noștri, li s-au format noi deprinderi 
igienico-sanitare. Gimnastica în pro
ducție a contribuit, alături de alți fac
tori, la obținerea steagului de între
prindere fruntașă pe ramură de pro
ducție. Menționez „transplantarea" 
exercițiilor de gimnastică în pro
ducție și în sînttl familiilor ce
lor ce lucrează în întreprinderea noa
stră cît și deschiderea gustului de ' 
mișcare, sport și participare la 
excursii. Iată de ce oamenii muncii 
din întreprinderea noastră consideră 
gimnastica în producție necesară și 
eficace".

TEODOR DUMITRESCU, director 
al întreprinderii „Tehnometal" Bucu
rești : „Pauza de 5 minute, pe care o 
facem cu gimnastica în producție, e 
recuperată din plin în cele 240 de mi
nute ce ne mai rămîn de lucrat. Se 
muncește apoi cu elan sporit, eu maî 
multă atenție, iar rezultatele obținute 
sînt din cele mai bune".

C. C1UREA, inginer șef al Combi
natului Poligrafic București : „Pro
ductivitatea muncii s-a îmbunătățit de 
cind am introdus gimnastica în pro
ducție. Aceste exerciții sfert cu atît 
mai necesare cu cît unii dintre to
varășii noștri de rrruncă adoptă poziții 
greșite în timpul lucrului. Muncitorii 
au recunoscut avantajele gimnasticii 
în producție și participă cit plăcere 
la exerciții**.

IONESCU DUMITRU, maistru în 
secția mașini-continue, Fabrica de 
chibrituri. Eucurești : „După efectua
rea gimnasticii iii producție ne sim
țim cii toții mai bine. Se simte nevoia 
transformării gimnasticii de angrenare 
în pauza de gimnastică pentru că la 
mijiocu! zilei de lucru simțim o ușoa
ră oboseală care ne împiedică să dăm 
totul muncii noastre",



La împlinirea unui deceniu 
de activitate In etapa I a „Cupei de vară"

Cu zece ani în urmă, la începutul 
lunii mai, a intrat în funcțiune im* 
punătorul edificiu cultural, Combina
tul poligrafic „Casa Scînteii". In acea 
zi de mai, rotativele instalate în spa
țioasele săli au scos primele pagini 
de ziar. Au fost tipărite primele cărți 
și reviste de către tîlnărul colectiv de 
muncă.

In cei zees ant ce s-au scurs, mun
citorii de aici au obținut succese de 
seamă în producție. Calitatea tipări
turilor a devenit de la o zi la alta 
mai bună. De la combinat iau drumul 
orașelor și satelor patriei noastre 
milioane de ziare, reviste, cărți.

Activitatea sportivă a cunoscut și 
ea an de an o dezvoltare tot mai 
mare în cadrul Combiinatului. La în
ceput au existat numai trei secții pe 
ramură de sport în asociația sportivă 
C.P.B. : volei, fotbal și ciclism. Azi, 
sînt t2 secții cu 19 echipe: una în 
categoria A. 10 în campionatul oră
șenesc, 6 în campionatul raional și 2 
de copii ce cuprind peste 250 de spor
tivi legitimați. In rîndurile lor acti
vează 6 maeștri ai sportului, 17 spor
tivi de categoria I, 5 de a Il-a, 21 de 
a IlI-a, 206 juniori și ineclasificați. A 
crescut în același timp numărul mem
brilor U.C.F.S. De la 805, cîți erau în 
1958, el a sporit la peste 1.500. De 
o. largă participare s-au bucurat 
.aparțachiadele de vară și de iarnă ale 
tineretului, crosurile „Să întîmpinăm 
1 Mai" și „7 Noiembrie", competițiile 
dotate cu „Cupa 1 Mai", „23 August" 
etc. Gimnastica în producție este 
practicată astăzi la Combinatul Poli
grafic de aproape 2.000 de salariați 
(de curînd a fost introdusă dirijarea 
exercițiilor prin stația de amplifi
care).

In cadrul Combinatului Poligrafic 
o mare dezvoltare au luat campicvia- 
tele pe asociație care au devenit tra
diționale (se află la a IV-a ediție) și 
la care iau parte an de an sute de 
tineri și vîrstnici încadrați în nu
meroase echipe: 12 la fotbal, 14 la 
volei. 12 la atletism ș.a. La ultima 
ediție a Spartachiadei de iarnă au 
participat 1.715 tineri dintre care 782 
fete.

IN VIZITĂ LA FABRICA „POPA ȘAPCĂ“ DIN GIURGIU
Zil-Aie trecute ani făcut o scurtă vizită 

la Valuica de zahăr „Popa Șapcă* din 
orașul Giurgiu pentru a vă prezenta un 
fotoreportaj din activitatea asociației 
sportive „Olimpia* de pe lingă această 
fabrică.

„Olimpia” este una dintre cele mai 
mari asociații sportive din orașul Giur
giu. ca numărînd peste 1.500 de mem
bri [f.C.E.S. Mulți dintre ci practică 
fotbalul, popicele handbalul, voleiul, 
tirul, boxul și alte sporturi. Activitatea 
acestei asociații sportive este destul de 
bogată Echipa de fotbal ..Olimpia*, 
care activează în campionatul regional 
(seria I), nu a pierdut nici un meci 
din cele 20 disputate pînă acum, con- 
ducînd detașat. Echipele de popice (fete 
și băieți) au cîștigat numeroase întîl- 
uiri susținute cu echipe din regiunile 
Ploiești. Argeș, Dobrogea ș.a.

In același timp, sportivii asociației 
„Olimpia* obțin rezultate remarcabile 
și în producție, lată, de pildă, stoperul 
echipei de fotbal Paul Crăciun își do
vedește eu prisosință măiestria nu nu
mai pe terenul de joc, dar și la strungul 
la care lucrează, numele său figurinei 
pe panoul de onoare al fabricii. Exemple 
frumoase ni le oferă și maistrul mecanic 
de la secția rafinărie Ștefan Vulpe (fot
balist), tînărul raboter Stelian Frincu 
(handbalist), ajustorul mecanic Gheor- 
g/te Anghel (fotbalist), muncitoarele 
Silvia Stan și Maria Popovici (popice),

Tinărul fotbalist Paul Crăciun — strungar — este un bun muncitor, fruntaș
< in producție.- lată-k kd. tocul lui de jnuncă.

In activitatea de performanță, for
mația feminină de volei C.P.B., ce 
activează în prima categorie a țării, 
a cucerit de 5 ori titlul de campioană 
republicană iar componentele echipei 
au făcut parte de nenumărate ori din 
echipa țării. Și secția de ciclism a ri
dicat sportivi fruntași cum ar fi Ga
briel Moiceanu, I. Constantinescu ș.a., 
iar de curînd secția de box are un 
campion al țării la juniori (Gh. Si- 
mionescu), care a crescut în asociația 
noastră.

Acestea ar fi, pe scurt, datele pri
vind activitatea sportivă dusă în de
cursul celor zece ani la Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii". Fără îndo
ială că ar fi multe de spus. Lucrul 
cel nuii important este faptul că, 
după orele de muncă, muncitorii tipo
grafi se îlntrec pe terenul de sport 
care a devenit pentru ei un bun prie
ten.

N. DRAGNE
secretar al asociației sportive C.P.B.

N. TOKACEK
corespondent

CICLISM

Marcel Voinea (Dinamo) învingător 
in circuitul regiunii Ploiești

PLOIEȘTI (prin telefon). — După 
prima etapă desfășurată joi pe ploaie, 
cicliștii participanți la cea de a V-a 
ediție a circuitului regiunii Ploiești 
au avut în următoarele trei etape 
timp frumos. Etapa a doua, dispu
tată pe ruta Ploiești — Sinaia — 
Ploiești (135 km.) a revenit spor
tivului S. Duță (C.C.A. I) cu timpul 
de 3h 37:20,0, iar In etapa a IlI-a 
Ploiești — Văleni — Ploiești (46 km. 
contra cronometru pe echipe) victo
ria a fost obținută de formația clu
bului Dinamo cu 3h 12:57,0. Dumi
nică a avut loc ultima etapă, pe cir

Handbalistul Stelian Frincu (raboter) execută piese de precizie de bună 
calitate

mecanicul Vasile Starnate — veteranul 
echipei de fotbal.

TRAIAN BARBALATA — coresp.
(Material primit îti cadrul con

cursului „Pentru cea mai bună co
respondență0).

DINAMO A ÎNTRECUT LA SCOR PE I.T.B.
Duminică s-a inaugurat competiția 

de rugbi organizată de federația de 
specialitate, în perioada în care cam
pionatul republican a fost întrerupt 
pentru a se face loc pregătirilor în 
vederea celei de a IlI-a ediții a „Cu
pei Păcii" și a meciului cu reprezen
tativa Italiei.

In cadrul primei etape a „Cupei 
de vară" s-au disputat două meciuri. 
In primul, Dinamo a întrecut la 
scor, pe teren propriu, echipa clubu
lui sportiv I.T.B. cu 25-3 (3—3). în
tâlnirea a fost viu disputată, dar de 
un nivel tehnic mediocru. Dinamo- 
viștii au practicat un joc mai or
ganizat, în special pe înaintare. Ei 
au beneficiat și de aportul lui Titi 
Ionescu care s-a dovedit un excelent 
coordonator al acțiunilor echipei sale. 
Echipa Dinamo a avut aproape per
manent inițiativa și a manifestat o 
mare poftă de joc. Victoria sa este 
meritată chiar și la acest scor sever.

cuit, în orașul Ploiești. La capătul 
celor 40 km. a ieșit învingător. Cornel 
Melcioc (Victoria) cronometrat cu 
58:19,0.

Și acum iată primele trei locuri în 
clasamentele generale după patru eta
pe : individual: 1. M. Voinea (Dina
mo) 8h 26:18,0 ; 2. Gh. Calcișcă (Di
namo) 8h 26:30,0; 3. St. Petrescu 
(C.C.A. I) 8h 27:30,0. Echipe: 1. Di
namo 25h 19:44,0 ; 2. C.C.A 1 25h 
22:51,0; 3. Victoria 25h 29:09,0.

I. RADULESCU
coresp.

Orașul Rimnicu Sărat s-a dove
dit și în acest an o gazdă vrednică 
pentru întrecerile de călărie. Con
cursul republican care s-a desfășu
rat sîmbătă și duminică în această 
localitate s-a bucurat de un frumos 
succes atit în ceea ce privește nive
lul întrecerilor, cit și în privința nu
mărului de spectatori (peste 10.000). 
La reușita concursului o contribuție 
însemnată au adus-o organizatorii 
(clubul Petrolul) ajutați de organele 
locale, care au asigurat condiții opti
me de desfășurare a probelor.

Revăzind tabelele cu rezultate con
statăm cu satisfacție că majoritatea 
concurenților, juniori și seniori, au 
evoluat la un nivel superior, concre
tizat prin timpii foarte buni și pu
ține puncte penalizare, în special la 
probele de obstacole juniori, fete, 
ștafetă, categoria grea și cea pe e- 
chipe. O comportare meritorie au 
avut călăreții ploieșteni, cărora le-a 
revenit proba pe echipe și alte două 
probe individuale. Demnă de subli

Echipa I.T.B. a încercat din răs
puteri să echilibreze jocul, să facă 
față ritmului impetuos impus de ad
versara sa. Acest lucru l-a reușit 
doar o singură repriză, după care 
a fost depășită cu regularitate.

Realizatorii: Titi Ionescu (9), Bal
con (5), Giugiuc (5), Dăiciulescu (3) 
și Dragomir (3) pentru Dinamo, res
pectiv Bărăscu (3). De semnalat eli
minarea jucătorilor Rusu (Dinamo) 
și Nistor (I.T.B.) pentru indisciplină. 
A condus satisfăcător V. Cișmaș.

T. NICOLAE 
corespondent

• Progresul și Rapid au terminat 
la egalitate: 3—3 (0—3). Ele n-au reu
șit să facă un joc la valoarea com- 
ponenților echipelor respective. In 
repriza întâia, mai ales, s-a acționat 
dezlînat, jucătorii ambelor echipe a- 
buzînd de aruncări în margine, care 
au redus din spectaculozitatea întâl
nirii. Aspectul jocului se schimbă 
după pauză și aceasta mai mult da
torită unui plus de interes manifes
tat față de întâlnire de rugbiștii de 
la Progresul. In această întilnire, 
Progresul a folosit următoarea echi
pă: Alexandrescu — Th. Chiriac, 
Ghiuzelea, Orița, Tăbăran — C.ris- 
tescu, Reus — Bucur, Popescu, Du
mitrescu — Făgărășanu R., Făgără- 
șanu H. — Labo, Dragomirescu, Vi- 
col.

• Celelalte două meciuri din pri
ma etapă a „Cupei de vară" vor

Duminică dimineața pe stadionul Tineretului

Je colectiviști în întrecere...

Duminică dimineața, stadionul Tine
retului din Capitală a fremătat de ti
nerețe și voioșie : zeci de voleibaliști, 
atleți și atlete, rugbiști au ocupat 
terenurile frumoasei baze sportive. 
Pe unul dintre aceste terenuri s-au 
întrecut și patru echipe de oină din 
regiunea București, cîștigătoare ale 
etapei interraionale din cadrul tradi
ționalei competiții „Cupa regiunilor". 
Mulți spectatori au fost atrași de pa
sionantele confruntări dintre echipele 
G.A.C. Viața Nouă Olteni, G.A.C. 
Avintul Băduleasa, G.A.C. Radu Ne
gru și G.A.C. Avîntul Curcani. Bine 
pregătite, ele au atras atenția spec
tatorilor ocazionali, oferindu-le me
ciuri viu disputate, dinamice, presă
rate cu numeroase faze spectaculoase. 
Prin comportarea lor sportul nostru 
național și-a făcut noi prieteni care 
cu siguranță vor reveni la viitoarele 
concursuri de pe terenurile de oină.

Cîteva cuvinte despre protagonistele 
întrecerii. Fosta campioană a țării, 
Avîntul Curcani, și cîștigătoarea tro
feului jubiliar „10 ani de la reluarea 
activității oficiale", Viața Nouă Ol
teni, s-au impus printr-un plus de

niat este și performanța lui Virgil 
Bărbuceanu în proba de categorie 
grea pe care a terminat-o fără nici 
o penalizare, învingindu-1 pe experi
mentatul călăreț Gh. Langa.

Rezultate tehnice: Obstacole semi- 
ușoară: 1. A. Kadar (Petrolul PI.) pe 
Chindia 0 p. timp 1:10,3; 2. V. PinciU 
(Dinamo) pe Clasic 0 p. 1:11,3; 3. Li
liana Nițulescu (Dinamo) pe Giovani 
0 p. 1:11,5. Obstacole mijlocie (după 
baraj): 1. D. Hering (EHA) pe Rete
zat 8 p. 46 sec.; 2. T. Stanciu (EHA) 
pe Sebeș 16 p. 45 sec.; 3. V. Pinciu 
pe Văpaia (fără baraj) 9 1/4 p. Ob
stacole pe 2 cai: 1. A. Stoica (Petro
lul) pe Sandu și Inel 0 p. 1:45,0; 2. 
D. Velea (Știința) pe Liana și Arcaș 
3 p.; 3. C. Vlad (Dinamo) pe Hala și 
Savant 7 p. Obstacole — juniori: 1. 
lolanda Lazăr (EHA) pe Merzuh 0 
p. 50,6 sec.; 2—3. D. Velea pe Sadea 
și Liana cu cite 0 p. 55,6 și respectiv 
57 sec. Obstacole „durată": 1. V. Băr
buceanu (EHA) pe Gerjlă 38 g-i ?. 

avea loc, mîine, în cuplaj — ince- 
pind de Ia ora 16,15 — pe stadionul 
Tineretului. Este vorba de întâlnirile 
C.F.jR. Grivița Roșie — Metalul 23 
August și C.C.A. — Știința Bucu
rești.

VEȘTI DIN ȚARĂ
CARACAL. Recent au avut loc pe 

terenul Progresul din localitate în
trecerile „Cupei Primăverii" la hand
bal în 7, la care au participat echi
pele orașelor Craiova, Tg. Jiu, Co- 
ribia_ și Caracal. Tn competiția mas
culină victoria a revenit reprezenta
tivei orașului Tg. Jiu, care a învins 
selecționata Craiovei cu 13—11 și cea 
a orașului Caracal cu 23—16. La fete, 
primul loc a fost ocupat de echipa 
orașului Caracal, care a întrecut se
lecționatele orașelor Tg. Jiu cu 3—2, 
Corabia cu 4—2 și a făcut meci nul 
cu formația orașului Craiova: 3—3.

GH. DONCIU — coresp.

BAIA MARE. Zilele trecute a avut 
loc o competiție de handbal în 7. la 
care au participat echipele feminine 
ale școlilor nr. 2, 3, 5, 10 și 11 din 
localitate.

Pe primul loc s-a clasat echipa 
școlii nr. 10, antrenată de prof. Va- 
sile Papp, care a cucerit trofeul cîști 
gînd toate meciurile fără să primeas
că vreun gol! Din echipa cîștigătoare 
au făcut parte pionierele: Clara 
Asztalos. Maria Mako, Doina Buciu
ma n, Evdochia Boloș, Edith Wenzel 
Ana Pituk, ludith Baczai, Moria Ju- 
hasz, ludita David și Maria Pop.

V. SASARANU 
coresp. regional

superioritate atît la .bătaie" cft și 
la „prindere". Confruntarea dintre ele
— deosebit de atractivă — s-« în
cheiat cu victoria jucătorilor din 
Curcani. Da* n-au lipsit nici surpri
zele. Avîntul Curcani a fost depășiți 
de elanul echipei G.A.C. Radu Negru 
care se prezintă într-un continuu pro
gres. Astfel, la sfîrșitul turneului 
două echipe: Avîntul Curcani și Viața 
Nouă Olteni se aflau la egalitate de 
puncte, fiecare cu cîte o singură îri- 
frîngere. Meciul de baraj a revenit 
de data aceasta sportivilor din Ol
teni cu scorul de 10—8, care au 
cucerit astfel primul loc în clasament, 
lată rezultatele: G.A.C. Radu Negru
— Avîntul Curcani 8—7, Avîntul Bâ- 
duleasa — G.A.C. Radu Negru 7 -3, 
Avîntul Curcani — Viața Nouă Ol
teni 9—5, Viața Nouă Olteni — Ra
du Negru 18—6, Avîntul Curcani — 
Avîntul Băduleasa 5—2, Avîntul Bă
duleasa — Viața Nouă Olteni 6—9. 
Merită să subliniem și comportarea 
jucătorilor din Băduleasa, care a» 
constituit adversari redutabili pentru 
cele două echipe fruntașe.

TR. L

LA RÎMMCU SĂRAT
V. Pinciu pe Clasic 36 p.; 3. D. Roșea 
(E. H. Gr.) 35 p. Obstacole ștafetă 
pe 2 cai: 1. Dinamo Buc. (Boiangiu 
și Recer pe Păpușica și Nela) 1:42,7;
2. E.H. Giurgiu (Călugărițoiu și Roșea 
pe Gazela și Seniorita) 2:01,5; 3. Ști
ința (Elena Ionescu și Angela Mq- 
canu pe Floricel și Arcaș) 2:03.5. Ob
stacole — fete (după baraj): 1. Ma
nuela Bogza (Știința) pe Sapa 0 p. 
38,8 sec.; 2. Angela Mocanu pe Ar
caș 0 p. 39,2 sec.; 3. Liliana Nițulescu 
pe Gelu 8 p. 42 sec. Obstacole — 
grea: 1. V. Bărbuceanu pe Rr bot 0 
p. 1:45,5; 2. Gh. Langa (EHA) pe Ru
bin 4 p. 1:43,5; 3. D. Hering pe Re
tezat 4 t/2 1:58,0. Obstacole — echipe: 
1. Petrolul (D. Mihăilescu pe Sandu 
Gr. Lupancu pe Piper, Kadar p< 
Chindia și Stoica pe Inel) 3 p.; 2 
Dinamo Buc. (Longo, Recer, Pincit 
și Vlad) 4 p.; 3. Știința (Costea, Ve
lea, Bogza și Mocanu) 8 p.



Gim. ttreaqlimfclum&ul de mâine
LA CLUJ

Ne este drag să muncim Ultimele pregătiri pentru meciul Ion Tiriac

cu juniorii" C. S. M. — Racing Club de France
învingători

și Julieta Namian 
în „Cupa Primăverii"

Dintre numeroasele aspecte ale muncii 
desfășurate în cadrul clubului sportiv 

lași, ne-am oprit de data a- 
la cele care privesc preocuparea 
creșterea și pregătirea juniorilor, 
este drag să muncim cu juniorii” 

•— ne-au spus cîțiva dintre antrenorii 
clubului pc care i-am invitat la o ,,masă 
rotundă" rugîndu-î să ne împărtășeas
că din rezultatele activității lor.

ȘERB AN JUSTIN (fotbal): „Secția 
de juniori a clubului a fost înființată 
cu doi ani în urmă, punîndu-se accent 
pe tinerii fotbaliști de la Știința și Lo
comotiva. Ce păcat că unele asociații 
aderente la club n-au înțeles să sprijine 
această acțiune (Voința, Țesătura, U- 
nirea). Ne-am preocupat totuși să cău
tăm noi elemente talentate. Și le-am 
găsit în școlile profesionale (M. Teo- 
dosiu, V. lluțanu, P. Gevelas) și în 
școlile medii (I. Cuperman, L. Ailoaiei, 
I. Istrate) îmbunătățind astfel necon
tenit formația noastră de juniori. Echipa 
este acum de o valoare ridicată și ocupă 
primul loc în campionatul regional de 
juniori. Amintesc, de asemenea, promo
varea jucătorilor C. Humă, V. Danilcț, 
T. Cons tanti nescu și C. Popescu în pri
mul lot al CSMS. Cite alte lucruri bune 
am putea face însă dacă sistemul corn- 
pelițional ne-ar prilejui mai multe întîl
niri. Jzr campionatul regional 
niori participă însă doar... 6 
Avem desigur și o dorință în 
cu campionatul republican de 
Dar, să așteptăm..

OCTAVIAN UNGUREANU (gimnas
tică): „N-avem decît vreo trei-patru 
juniori. înainte cu cîțiva ani nu s-a 
muncit cu perseverență în această direc
ție. Mi ine însă 
fapt, 
astăzi 
parte 
toată 
curs și au impresionat țyin felul cum 
au executat exercițiile la trambulina 
elastică sau săriturile la capră. Folo
sesc acest prilej pentru a evidenția pe 
cei mai talent ați tineri gimrtaști ai du

CSMS 
ceasta 
pentru

„Ne

de ju- 
echipe, 

legătură 
juniori.

vom avea juniori. De 
cine vrea să-i vadă poate urmări 
antrenamentele .. copiilor care fac 

din centrul de care ne ocupăm cu 
grija. Copiii au avut chiar un con- 

au j
executat

bului nostru: Zeno Vescan, 1. Taubes,.. 
C. Grim...**.

A. CORMANENC.O (călărie): ,,1‘otț

Intîlnirea de tenis de masă C.S.M. 
Cluj — Racing Club de France contînd 
pentru semifinala „Cupei Campionilor 
Europeni" rezervată echipelor mascu-

și în plină perioadă

spune că am încercat o mare nud (urni re “‘line de club de pe continent trezește
> i ct • • 1/1 ’ t im infor-nci rl Ț T n Chilii iînrln inianul trecut cînd 2 junioare și 10 ju-*. 

niori au completat lotul celor „mari**."' 
Acum, l 
cu zece juniori. Băieții iubesc

un interes deosebit. La Cluj, unde joi 
va avea loc meciul se fac pregătiri 

Astfel, întrecerile romîno-fran- 
vor desfășura în sala de fes- 
special amenajată, a Casei de 
a Tineretului din centrul ora-

lucrez din nou cu multă dragoste* „intense.
acest ■*h ceze se 

sport și sînt deosebit de harnici la an-* ’ tivități, 
trenamente. Un real progres au înregis-

” ȘUlUÎ.
reanu și Teodora Nicolau. Pînă la sfîrși--^ Intîlnirea va începe joi la ora 18. 
tul anului ne-am propus ca p'esle 50 deȚ 'Vineri, la aceeași oră și în aceeași sală 

' 7 mulți., se va disputa un nou joc, de astă-dată
juniorilor - * amical între selecționata de juniori a 

R.P. Romine și Racing Club de France.

trat juniorii : M. Poponea, S. Ung

că ei se află acum
de examene. JVstfel Negulescu susține 
azi (N.R. luni) un examen, iar Rethi 
va veni joi la meci direct de la un 
examen. Cu toate aceste dificultăți 
obiective, sînt convins că sportivii de 
la C.S.M. vor face toate eforturile 
pentru o comportare cît mai bună, care 
să cinstească tenisul de masă romî- 
nesc“.

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
astă-seară în Capitală.

14 (prin telefon). In 
masculină a întrecerilor

ORADEA 
grupa finală 
pentru „Cupa Primăverii" primul Ioc 
a revenit campionului republican 1. 
Țiriac cu 2 victorii. Pe locul doi, E. 
C.ristea cu același număr de victorii. 
Acesta l-a 
dar are un 
mează- G. 
0 v.

întrecerea 
lietei Namian, 
a învins Gh. Boaghe. Dublul a fost 
cîștigat de Țiriac și Cristea. (I. Ghi- 
șa-coresp. regional).

învins pe 
setaveraj

Bosch 1

Țiriac (3—1) 
mai slab. Ur- 

v., A. Bardan

a revenit Ju-feminină
neînvinsă. La juniori

tineri să învețe călări a și cred că 
dintre ei se vor alătura apoi 
noștri*1.

SCHOR KEOS (tir): ..Im pornit cu T Pentru acest meci a tost format un
/ • ■ • • xt — 77 - 1 rvh nnriv cTIrirG w rlwz-v A /I ‘X1 l-xzvv»4*crescut X lot care cuprinde pe Adalbert Rethi

- Nicolae Angeleseu, Laurențiu Gheor- 
', ghiu și Dorin Giurgiucă.
J; Intr-o convorbire telefonică pe care

...doi . juniori. Numărul lor a
însă repede. I.a școala metalurgică și la" 
școala profesională ..Ilie Pintilie" s-au 
găsit molii tineri dornici să practice' 
acest sport. Condițiile oferite în cadrul jț am avut-o ieri cu antrenorul emerit 
clubului, ne-au ajutat să obținem repede 
și performanțe. Tineri 
Traian Co gut, Anca

ca Geta Taran, 
Dragomirescu,

Fârkaș Paneth, acesta ne-a declarat 
următoarele :

I «Noi privim cu toată seriozitatea în- 
► tîlnirea cu Racing Club de France.

linna Șocolov și alții s-au afirmat Oaspeții deplasează o formație valo-
nic la campionatele republicane de /«-"roasă, experimentată, Barouh, Hague- 
niori. Dacă amintim faptul că j uni oral "nauer și Dubouille fiind bine cunos- 
Cogut este astăzi mai bun decît 
dintre... seniori și că junioara Anca-* 
Dragomirescu luptă de la egal cu cea^^ 
mai bună senioară de la clubul nostru,Ț.

1Valeria Rotaru, vorbim de fapt despre""
. . , t . . . .. se antrenează cu regularitate, cu toateprogresul evident al juniorilor. Numai - * 

de foarte puțină vreme a. trecut la se-->- 
niori și tînărul trăgător Adrian Mititelu.Ț, 
al cărui rezultat e doar la un punct deȚ 
norma de maestru. Secția de tir a clubu-" ‘ 
lui nostru va munci cu aceeași hotărîre - ► 
pentru ca iot mai mulți tineri să obțină .
performanțe superioare*1.

Sînt, desigur, numai cîtcva aspecte/‘

cuți. La pregătirile pe care le facem 
-•iau parte în principal patru jucători; 
I Negulescu, Rethi, Cobîrzan și Giur- 

giucă. Din aceștia voi alege pe cei trei 
Pare ne vor reprezenta. Jucătorii noștri

Despre unele
S-au scurs trei etape în campio-

Ele ar puica fi completate cu multe alternatul republican. Se poate spune că 
exemple și cu părerea... -celorlalți antre-►

. , . , . ~ , - -^au intrat, denori ai clubului. Considerăm nisă că a- ►
vem motive suficiente să apreciem 
pozitivă preocuparea clubului 
CSMS Iași pentru pregătirea

competiție 
problemă44, 
modificări

echipele participante la 
acum, „în 

familiarizindu-se cu noile
^►aduse regulamentului.- ►
-. Care sînt deci principalele con- 

tinerelor^cjuzij care impun) acum, cînd pri- 
cadre și sfi așteptăm și în viitor rezultate Jma parte a competiției și_a consumat 

^“o treime din numărul etapelor, cînd 
■’►valorile au început să se contureze?

cît mai frumoase.

ca
sportiv

DAN GIRLEȘTEANU

SE CUNOSC ECHIPELE PARTICIPANTE LA TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI MASCULIN

Una dintre cele uiM importante 
competiții interne ale handbalului, 
campionatul masculin îi 7, se apropie 
de terminare. La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni se va disputa ultima etapă, după 
care primele două clasate în ambele 
serii vor participa la turneul final, 
a cărui primă parte va avea loc la 
Ploiești în zilele de 26, 27 și 28 mai. 
Cele patru formații care vor lua parte 
la turneul filial sînt cunoscute de pe a- 
cum : Dinamo București și Rapid 
București — din seria I, Tehnometal 
Timișoara și Știința Timișoara — din 
seria a II.a

Dacă în ceea ce privește ocuparea 
primelor două locuri lupta este prac
tic încheiată, în schimb în „zona" re
trogradării lucrurile nu sînt clarifi
cate decît pe jumătate. Tn cea de a 
Il-a serie formația arădeană Rapid, 
care n-a reușit sa realizeze nici un 
punct, este condamnată iremediabil re
trogradării. In cealaltă serie, în 
schimb, lupta pentru evitarea ulti
mului loc este deosebit de îndîrjită 
și rezultatul definitiv nu va putea fi 
cunoscut decît duminică seara. Con
cret, trei formalii și anume C.S.M.S. 
Iași, Știința Galați (cu cîte 9 puncte) 
și Petrolul Teleaen (11 puncte) sînt 
direct angajate în lupta pentru evi
tarea retrogradării. Duminică se vor 
disputa două partide cu caracter de
cisiv : Petrolul Teleajen — Știința
Galați și Dinamo Bacău — C.S.M.S. 
Iași. Nu este de loc exclus ca în a- 
ceastă aprigă dispută golaverajul să 
fie determinant, deoarece diferența—la 

—- dintre Știința Galați și 
Iași, principalele protago

niste ale «acestei dispute, este de nu
mai o sutime II!

★
In campionatul feminin se contu

rează încă de pe acum (deși mai sînt 
de disputat 7 etape) o pasionantă în-

Fază din meciul C.C.A. — C.S.M.S.. 
Iași disputat duminică in Capitală.

Foto H. Nandy

trecere pentru titlul de campioană între 
cele trei formații bucureștene (Rapid, 
Știința și Progresul) și echipa timi
șoreană Știința. In cursul zilei de joi 
se va disputa o nouă etapă, care 
programează un oc important : Pro
gresul — Știința București. Celelalte

Intervenția portarului a rezolvat o situație critică ; Dan Ion Sandu (Știința 
București) a respins mingea trimisă de Medianu (Progresul București).

Foto : P. Romoșan

lipsuri care trebuie lichidate'• ••

1N

4. Dinamo Bacău 13 5 2 6 191:261 12
4. Știinta București 13 5 1 7 231:223 11
5. C.C.A. 13 5 1 7 226:229 11
6. Petrolul Teleajen 13 5 1 7 182:198 11
7. Știinta Galați 13 4 1 8 218:253 9
8 C.S.M.S.. Iași 13 4 1 8 196:230 9

Seria a Il-a
1. Tehnometal Timiș. 13 9 1 3 258:215 19
2. știința Timișoara 12 9 0 3 269:173 18
3. știința Petroșani 12 7 1 4 219:192 15
4. Dinamo Tg. Mureș 13 7 0 6 221:194 14
5. Știința Craiova 13 6 1 6 204:221 13
6 Dinamo Brașov 13 5 2 6 203:190 12
7. Voința Sibiu 13 5 1 7 208:212 11
8. Rapid Oradea 13 0 0 13 140:325 0

HANDBAL FEMININ7
1. Rapid București 11 6 4 1 89: 47 16
2. Știința București 11 8 0 3 79; 44 16
3. Progresul București 10 7 1 2 86: 50 15
4. Știința Timișoara 11 7 1 3 85: 5G 15

5. C.S.M. Sibiu 11 6 0 5 81:76 12
6. Tractorul Brașov 11 4 1 6 63: 61 9
7. C.S.S. Bănatul

Timișoara 10 4 1 5 47: 53 9
8. C.S Mureșul

Tg. Mureș 11 4 0 7 53: 69 8
9. C.S.M. Mediaș 11 3 2 6 55: 76 8

10. C.S. Oradea 11 0 0 11 36:142 0
HANDBAL ÎN H MASCULIN

1. C.C.A. 13 11 2 0 206:131 24
2. Chimia Făgăraș 13 7 2 4 165.110 16
3. Textila Cisnădie 13 6 2 5 166:145 14
4. Voința Sibiu 13 7 0 6 143:125 14
5. C.S.M. Reșița 13 6 2 5 152:157 14
6. Victoria Jimbolia 13 4 2 7 113:133 10
7. Voința Sighișoara 13 5 0 8 141:173 10
8. Dinamo Brașov 13 1 0 12 106:218 2

două echipe fruntașe au meciuri grele | '
în deplasare : Rapid București ia Si- I
biu cu C.S.M. și Știința Timișoara la 
Brașov cu Tractorul. In cadrul aces- 
tei etape se vor mai disputa încă două 
meciuri : C.S. Oradea — C.S.S. Ba
natul Timișoara;
reș

Mureșul Tg.
C.S.M. Mediaș

CLASAMENTE LA ZI

HANDBAL IN 7 MASCULIN
seria I

Mit-

1.. Dinamo București
2. Rapid București

13 11 1 1 278:171
13 8 2 3 235:192

23
18

A

Prima noastră impresie, înserată 
de altfel și după prima etapă, este 
aceea că, majoritatea echipelor au 
tratat cu superficialitate perioada pre
gătitoare. Asistăm, încă, la partide 
de slab nivel tehnic (vezi jocul Știin
ța București — Progresul București, 
disputat duminică în Capitală), des
fășurate într-un ritm lent și presă
rate, adesea, cu iregularități. Abundă 
încă pasele și șuturile fără adresă, 
este evident jocul la intimplare lip
sit de conținut tactic și — în plus — 
asistăm la numeroase abateri de la 
disciplina sportivă

Iată, de pildă, duminică la Timi
șoara, în timpul jocului I.C. Arad — 
Știința Cluj, Adrian Oanță (I.C.A.) a 
fost eliminat definitiv pentru atitu
dine necuviincioasă la adresa arbi
trului. De asemenea, corespondentul 
nostru din Oradea, I. Ghișa, ne-a in
format că, o parte dintre jucătorii 
formației C.S. Mureșul au protestat 
și au vociferat la deciziile arbitrului 
B. Iordachi din Cluj. Să fi fost a- 
cesta 
gerea 
reșeni 
dea ?

Apreciind
instruire-antrenament 
boltă pe care trebuie să se sprijine 
succesul competiției, ne grăbim să 
semnalăm din nou acest aspect, în 
speranța că lucrurile, luate din 
mai pot fi îndreptate.

Nu trebuie uitat că, echipele 
tre reprezentative (de seniori
tineret) vor fi chemate să susțină 
anul acesta o serie de întîlniri inter
naționale. Or, neglijindu-se pregă
tirea de bază, la cluburi și asociații, 
va fi foarte greu, ca în scurta peri
oadă de pregătire comună, să se re
cupereze tot ceea ce s-a pierdut. Să 
nu uităm faptul că, la ultimele 
jocuri olimpice, poloul romînesc și-a 
cucerit un binemeritat prestigiu (locul 
5 în ierarhia mondială) care nu tre
buie... infirmat. Dimpotrivă...

A trecut o etapă, apoi alta și foar-

principalul vinovat de 
suferită la scor (11- 3) 
în meciul lor cu 

Noi credem că nu...
că problema

este

înfrîn- 
de mu- 

C.S. Ora-

muncii de 
cheia de

din 
au

prevederile noului re- 
fost tratate, de către 
ca fiind de importanță 
consecință nerespecta- 

să se sesizeze,

te multe 
gulament 
unele echipe, 
minoră și în
te. Cei îndreptățiți 
dînd dovadă de slăbiciune, au tole
rat aceste abateri, în speranța că nu 
se vor mai repeta. Dar, iată-le pre
zente și duminică la etapa a lil-a, 
prilejuind contestații și discuții in
terminabile. Devine firească 
toarea întrebare: dacă sînt 
ușor de înlăturat (este vorba 
curarea unor caschete cu 
tarea pină la 11, de 
„echipament" atît de 
înscrierea pe foaia 
tuturor schimbărilor
ce să n-o facem? S-ar încadra ar
monios cu celelalte elemente pre
zente pentru prima dată în timpul 
jocurilor de primă categorie. Adică, 
cu prezența arbitrilor în ținută regu
lamentară, cu 
caj etc.

Clasamentul 
zintă astfel :

ul ,<9ă- 
atît de 
de pro- 
numero- 
chilot —slip și 

nepretențios, de 
de arbitraj a 

de jucători), de

apariția tabelei de mar-

G. NICOLAESCU
după trei etape se pre-

timp,

noas-
și de

CAMPIONATULUI DE CALIFICARE
La sfîrșitul săptămînii 

putat în diferite centre 
dele din cadrul celei de 
campionatului de calificare pentru cate
goria A la handbal în 7. Iată rezultatele 
primite de la corespondenții noștri :

FEMININ, SERIA 1: Voința Brăila— 
S.S.E. Ploiești 7—7 (4—2) și 1—2 
(1—0, I—1). Echipa din Ploiești s-a 
calificat după prelungiri; l.T.B.—Știin-

trecute s-au dis- 
din tară parti- 
a 11-a etape a

ța Slatina 13—4 (7—2) și 16—1 (7—0); 
SERIA A II-A : Faianța Sighișoara— 
Favorit Oradea 10—4 
(5-1).

MASCULIN, SERIA 
stanța—Șc. medie „M.
20—12 (10—6) și 32—21 (12—8);
l.T.B.—A.S. Rm. Vîlcea 37—16 (13—6) 
și 25—22 (15—8); SERIA A 1I-A : 
Tractorul Brașov—-C.S.S. Cluj 26—9 
(10—7) și 33—14 (17—6).

(6-1) și 9-1

I : Ancora 
Sadovcanu”

Con- 
lași

1. Știința Cluj
2. C.S. Oradea
3. Dinamo Buc.
4 Rapid Buc.
5. C.C.A.
6. I.C. Arad
7. Știința Buc.
8. C.S. Mureșul
9. Progresul Buc.

3
2
2
3
2
3
3
3
3

3
2
2
1
1
1
1
1
0

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

0 16: 9 6
0 20: 6 4
0
2
1
2
2
2
3

16: 6 4 
13:11 2
5: 5 2

13:19 2
8:17 2
8:18 2

12:20 0

Finalele campionatelor republicane
se vor desfășura la Cluj

La 27 și 28 mai Clujul va găzdui 
campionatele republicane individuale de 
haltere. La întreceri vor participa maeș
tri ai sportului, sportivi de categoria 1 
precum și o scrie de halterofili tineri 
cu frumoase perspective. Printre sportivii 
cei mai cunoscuți se numără campionii 
și recordmanii țării, maeștrii sportului 
Ion Panait, Balaș Fiți, Ion Birău, Tibe- 
riu Roman, Lazăr Baroga, Silviu Cazan 
ș.a. Dintre elementele tinere cu frumoase 
perspective, invitate de federația de spe
cialitate, amintim pe : V. Păunescu, I. 
Ilortopan, M. Serbu, Gh. Mincu, N. Ma
tei, Gr. Tofan (București), V. Adler, P. 
Fiat, Gh. Marcu (Reșița), E. Rațiu, Al. 
Horvath, Fr. Marton (Cluj), V- Gavra, 
I. Balaș (Oradea), I. Sorescu, Alz Wag
ner, A. Balaș, Ion Fridrich (Brașov), 
Ion Rita, G. Hadazi (Iași), C. Bulgaru 
(Craiova) etc.

In timpul scurt care a mai rămas pîn# 
la începerea finalelor concurenții vor 
trebui să se pregătească temeinic în ve
derea obținerii unor rezultate cît mai 
bune.



După victoria ele la Ankara Cît mai multe circuite de viteză!

Cinci minute după meci:
6E NE DECLARA SPECIALIȘTII 

TURCI ȘI ANTRENORUL FEDE
RAL G. POPESCU DESPRE JOC

MUHTEREP OZURT, președintele 
federației de fotbal din Turcia: „Echipa 
R.P.R. a știut să combine mai bine. 
Atacul echipei romine nu s-a ridicat 
totuși la aceeași valoare cu linia de 
mijlocași și fundași. Despre formația 
turcă, trebuie să constat cu regret că 
ea nu a fost la înălțimea așteptărilor. 
Poate că cu Lefter, Can sau Metin in 
echipă, adică cu un bun coordonator, 
formația noastră s-ar fi prezentat la 
un nivel superior".

COSKUN OZARI, antrenorul selec
ționatei turce : „Știu de mult timp că 
rominii joacă un fotbal de calitate și azi 
(n.r. duminică) ei au jucat așa cum 
trebuie să joace o reprezentativă pe 
un teren străin, adică s-au apărat cu 
strășnicie și atunci cind atacul a avut 
mingea a știut ce să facă. Un mo
ment de ezitare a stoperului Naci ne-a 
costat golul care ne-a adus injringerea. 
In tot cazul, rominii merită felicitări 
pentru jocul bun practicat. Din echipa 
pKșpe mi-au plăcut mai mult Motroc, 
Bone și Oaidă".

GHEORGHE POPESCU, antrenor fe
deral : „A fost un joc de luptă, in spe
cial in prima repriză. Datorită acestui 
fapt și din cauza căldurii și a terenu
lui denivelat calitatea jocului a suferit 
intr-o oarecare măsură. In repriza a 
doua, jocul a ciștigat in calitate grație 
echipei noastre care a acționat mai 
organizat decit in prima parte a me
ciului. De aceea in această perioadă 
au fost mai multe ocazii clare de gol. 
Trebuie să remarc că jocul s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de sportivitate, 
apreciată și de spectatori."

Spicuiri din presa turcă 
după meciul de ia Ankara
„Havadis", ziar care apare la Istan

bul, scfrie următoarele în cronica me- 
ciuli':„Echipa romină nu a putut 
desfășura un fotbal de mai mare va
loare pentru că s-a angrenat in jocul 
practicat de sportivii noștri, ceea ce 
a făcut ca partida să nu se ridice la 
nivelul așteptat. Rominii s-au arătat 
mai inteligenți decit noi prin faptul 
că au știut să folosească contraatacu
rile și să speculeze o greșeală a apă
rării, care s-a soldat cu golul care 
le-a adus victoria".

Calificînd jocul fotbaliștilor turci, 
același ziar scrie despre portarul Tur- 
gay: „Turgay a reușit să demonstreze 
înalta lui clasă, apărind un al doi
lea gol, ca și făcut". Referindu-se 
la jucătorii noștri, ziarul îl remarcă 
pe Oaidă „care a reușit să treacă 
ușor de Ismail, ceea ce a ușurat 
mult sarcina lui Dridea, un centru 
atacant foarte mobil".

Cotidianul „Ulus“ din Ankara 
scrie: „Publicul, care din primele ore 
ale dimineții luase loc in tribunele 
stadionului, pentru a vedea un joc 
de calitate a fost foarte decepționat 
cind a constatat că cei 11 purtători 
ai tricoului național nu erau la înăl

țime. Trebuie să aplaudăm pe romîni 
că au știut să profite de o ocazie 
foarte bună".

„Cu tot avantajul terenului și al 
publicului, am pierdut meciul de la 
Ankara pentru că rominii au știut 
să folosească un contraatac" — iată 
titlul cronicii apărute în ziarul „Va- 
tan“ din Istanbul. Printre altele, se 
scrie: „Tactica românilor de a obține 
un rezultat favorabil prin contraa
tacuri periculoase a reușit de minu
ne. Din primul moment > ne-am dat 
seama de acest lucru. In același timp 
insă, înaintarea noastră n-a reușit 
să desfășoare un joc de calitate. 
Lipsa de experiență a fost motivul 
principal care ne-a dus la acest 
rezultat.

Cocteil in cinstea 
fotbaliștilor romini la Ankara

Duminică seara la hotelul Balin 
din capitala Turciei, Direcția Gene
rală a Educației Fizice din Turcia a 
oferit în onoarea delegației de spor
tivi din R. P. Romînă un cocteil 
la care au luat parte : Hairi Mum- 
giolu, ministru de stat, Osanan To- 
nun, ministrul agriculturii, Kemal 
Kurdas, ministrul finanțelor, amiral 
Zeki Ozak, comandantul forțelor na
vale ale Turciei, Gemal Saltîk, di

Atac la poarta studenților. Constantin (Metalul) se pregătește să șuteze, 
dar portarul Stoișor (Știința) va reuși să plonjeze și să rezolve cu succes 
o situație dificilă. 'Fază din meciul Știința București — Metalul București

ȘTIRI
■ MECIUL RESTANȚĂ Dinamc 

Bacău-U. T. Arad, din cadrul cate
goriei A, se dispută mîine, miercuri, 
la Bacău. O întîlnirc interesantă, al 
cărei rezultat poate aduce modifi
cări pe locurile 3—7 din clasament.

■ C.S.M.S. IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 5—2 ,(0—0). Meci ami
cal, disputat duminică la Iași. Au 
marcat; Voica (4) și Dascălu, res
pectiv Georgescu și Leahevici. (P- 
CODREA, coresp.).

■ FARUL CONSTANȚA — PE

rectorul general al agenției de presă 
Anatolia, colonel B. Silahcilar, direc
torul general al Direcției Generale a 
Educației Fizice și președintele Co
mitetului Olimpic din Turcia. Au 
participat, de asemenea, Nicolae Di- 
nulescu, ambasador al R. P. Romine 
în Turcia, Ion Balaș vicepreședinte 
al U.C.F.S. și președintele Federației 
de fotbal din R. P. Romînă, jucă
torii de fotbal din reprezentativele 
R. P. Romîne și Turciei etc.

Cu acest prilej, B. Silahcilar direc
torul general al Direcției Generale a 
Educației Fizice și președintele Co
mitetului Olimpic din Turcia, a vor
bit cu căldură despre relațiile spor
tive romîno-turce și a subliniat fap
tul că în cadrul Jocurilor Balcanice, 
care constituie o legătură tradițio
nală a popoarelor din această parte 
a lumii, fotbalul trebuie să-și aibă 
locul lui. A răspuns Ion Balaș, con
ducătorul delegației sportivilor ro
mîni, care și-a exprimat convingerea 
că legăturile sportive dintre cele 
două țări vor cunoaște o dezvoltare 
și mai mare.

Lotul fotbaliștilor romîni, care 
a obținut duminică la Ankara un 
frumos succes, dispunînd de repre
zentativa Turciei, s-a înapoiat în 
țară ieri după amiază cu avionul.

TROLUL PLOIEȘTI 3—0 (0—01 
Intîlnirea a avut loc la Constanța 
Jocul a fost de bun nivel tehnic, in 
ciuda terenului alunecos. Farul a 
fost superior și a marcat prin Olaru 
(2) și Vasilescu. A condus bine C. 
Ianopol. (P. ENACHE, coresp. reg.).

■ CLUBUL RAPID convoacă pe 
toți membrii săi susținători la o cons
fătuire care va avea loc joi 18 mai. 
ora 18, în sala de sport de la sta
dionul din Giulești.

De la ultima competiție de viteză 
pe circuit care a avut loc în Capitală 
și pînă la cea desfășurată duminică 
au trecut aproape trei ani. Față de 
această situație desigur că mulți 
dintre cei care urmăresc activitatea 
competițională a acestui sport și-au 
pus întrebarea de ce acest gen de 
întreceri, atît de spectaculoase și tot
odată atît de iubit de sportivi este 
neglijat de forurile competente, de 
ce programările sînt atît de rare. 
Ca să răspundem acestor întrebări 
trebuie să arătăm că de fapt nu 
este vorba de o desconsiderare a 
circuitelor de viteză. Comisia orășe
nească de auto-moto și federația de 
specialitate au apreciat însă, și pe 
bună dreptate, să amîne organizarea 
circuitelor de viteză pînă în momen
tul cînd vor găsi în Capitală un tra
seu corespunzător pretențiilor mari pe 
care le reclamă cursele de acest 
gen. Acum însă, cînd traseul se pare 
că a fost găsit (cel din calea Vă
cărești) sîntem convinși că asemenea 
întreceri vor fi organizate cu regu
laritate.

RECORD DE PARTICIPARE LA 
CATEGORIA ÎNCEPĂTORI

Numeroși motocicliști tineri au 
răspuns cu entuziasm chemării orga
nizatorilor, populînd starturile pro
belor din programul „Marelui Pre
miu". Duminică a fost prima oară 
cînd la o competiție de viteză orga
nizatorii s-au văzut nevoiți, în fața 
numărului impresionant de mare al 
participanților, să le programeze 
acestora alergările în serii și finale.

ASTĂZI, ULTIMA ZI LA CONCURSUL PRONOEXPRES
Surprizele concursului Pronosport • Rezultatele provizorii 

ale trierii Pronosport • Premiile Pronoexpres.
In titlul rubricii noastre de sîmbătă 

ne întrebam: care vor fi surprizele con
cursului Pronosport din 14 mai ? Și 
iată că însuși concursul... ne-a răs
puns. Desigur că cea mai mare sur
priză o constituie înfrîngerea echipei 
noastre B în fața echipei B a Turciei. 
Neașteptat poate fi considerat și re
zultatul de egalitate de la Leipzig, 
înregistrat între reprezentativele R.D. 
Germane și Olandei, în cadrul preli
minariilor campionatului mondial. 
Dintre rezultatele campionatului cate
goriei B, victoria obținută de Dinamo 
Pitești la Craiova este una dintre ma
rile surprize, mai ales că fotbaliștii 
craioveni obținuseră în actualul cam
pionat nu mai puțin de șase victorii 
pe teren propriu. Acolo unde cu o 
duminică înainte Mureșul Tg.-Mureș 
realizase o categorică victorie, la Că
rei, CSM Baia Mare a trebuit să se 
mulțumească cu un rezultat de ega
litate, Oarecum neașteptată este și 
înfrîngerea feroviarilor timișoreni.

Cu toate aceste surprize, iată că — 
contrar așteptărilor — s-an înregi
strat variante cu 12 rezultate așa cum 
ne arată REZULTATELE PROVIZO
RII ALE TRIERII :

2 variante cu 12 rezultate
136,40 variante cu 11 rezultate 
2.090,40 variante cu 10 rezultate.
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT Nr. 21
— Etapa din 21 mai 1961 —

I. R P. Polonă - U.R.S.S.
II. C.C.A. - U.T.A. (cat. A).
III. Dinamo Bacău — Steagul roșu 

(cat A).
IV. CSMS Iași — Progresul (cat. A). 

l-aptul reprezintă un categoric succes 
și nu trebuie trecut cu vederea.

MOTOCICLIȘTII FRUNTAȘI 
IN FORMA

Era firesc ca motocicliștii fruntași 
să nu se comporte la nivelul ultimei 
lor evoluții. Așteptam deci ca lipsa 
concursurilor să-și spună cuvîntul. 
Și totuși, în mod surprinzător moto
cicliștii noștri au arătat că nu au 
uitat aproape nimic din elementele 
tehnice care fac deliciul circuitelor 
de viteză : starturile rapide, depăși
rile pe turnantă, trena întinsă pe 
linie dreaptă, etc. Mai mult chiar, cu 
prilejul „Marelui Premiu" și-au făcut 
reintrarea în competiții o serie de 
vechi sportivi : N. Buiescu, C. Rado
vici ș.a. Aceștia, ca și toți ceilalți, 
au avut „o poftă" teribilă de con
curs, explicată de altfel de atracția 
mare care o reprezintă pentru aler
gătorii noștri circuitele de viteză.

INEDITUL „MARELUI PREMIU"

Atracția competiției de duminică 
au reprezentat-o fără îndoială cursele 
rezervate scuterelor. Pentru prima 
oară s-a organizat în țara noastră 
curse de scutere și ideea programării 
lor o considerăm deosebit de feri
cită. Dar, întocmai ca și alergările 
rezervate motocicliștilor începători, 
cursele de scutere nu trebuie să re
prezinte un simplu... foc de paie. Să 
se dea ocazia posesorilor de scutere 
să-și încerce în continuare forțele. 
Deci : noi concursuri 1

G. ȘTEFANESCU

V. Știința Cluj — Petrolul (cat. A).
VI. Farul - Știința Timișoara (cat. A).
VII. Rapid — Minerul (cat. A).
VIII. iDinamo Suceava — Metalul Tic- 

goviște (cat. B).
IX. St. roșie Bacău — Dinamo Galați 

(cat. B).
X. CFR Roșiori — Dinamo Obor (cat. 

B)
XI. Gloria Bistrița — CSM Baia Mare 

(cat. B).
XII. CSM Reșița - CFR Timișoara 

(cat. B).

ASTAZI, ULTIMA ZI LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES

Numai astăzi mat puteți depune bu
letinele la concursul Pronoexpres de 
mîine. Mai jos puteți citi importan
tele și numeroasele premii distribuite 
la ultimul concurs Pronoexpres, cel 
din 10 mai.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine va 

avea loc la SI. Gheorghe.
★

lei

PREMIILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES DIN 10 MAI 19G1

Categoria Il-a 5 premii a cite 17.014
lei

Categoria Ill-a 48 premii a cite 1.908

Categoria IV-a 29€ premii a cîte
475 lei.

Categoria 
103 lei.

V-a 1.293 premii a cîte

Categoria 
30 lei.

Vl-a 5.389 premii a cîte

Report la categoria l-a pentru tra-
gerea următoare : 32.719 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

„Zona" și „omul"

Una din greutățile care împiedică 
traducerea în viață a suflului 
nou este legată de marcajul 

strict, foarte răspîndit în fotbal. 
Acest procedeu de apărare este într-o 
contradicție evidentă cu ideile taotice 
de bază ale sistemului brazilian. în 
apărare, acest sistem brazilian pre
tinde aplicarea clară a principiului 
apărării zonale și un joc pozițional 
de înalt nivel.

Marcajul strict, studiat timp înde
lungat și ajuns la sfîrșitul său logic, 
s-a discreditat. Din punct de vedere 
tactic, el a sărăcit jocul de fotbal. 
Ceea ce numim „beton", „lacăt" sau 
„apărare masată" în esență este re
zultatul marcajului sever. Acest mar
caj face, în mare măsură, ca din jo
cul de fotbal să lipsească calitatea 
sa principală — colectivismul. El li
chidează solidaritatea colectivă în joc, 

, întrucît jucătorul răspunde numai 
pentru omul pe care-1 marchează. 
Acest lucru duce la scăderea creației 
în joc. Jucătorul-tutore devine el în
suși „prizonierul" celui tutelat. Este 
drept că în momentul de față mar
cajul strict este îmbunătățit prin apli
carea principiului ajutorului reciproc 
și, deci, vedem tot mai rar pe teren 
zece perechi „valsînd". Totuși, prac-

Răsfoihd presa sportivă sovietică

ADIO W. M.-ului (ÎI)
tica îndelungată a marcajului strict 
a dat naștere la principii de joc co
respunzătoare, iar renunțarea la ele 
apare foarte riscantă atît pentru an
trenori, cît și pentru jucători.

In cazul cînd echipele, trecînd la 
sistemul cu 4 apărători, ar păstra 
principiul marcajului strict, aceasta 
ar echivala cu a turna același vin în 
vase noi.

Și totuși, noutatea braziliană va 
deveni probabil în cel mai scurt timp 
arma tactică principală a, echipelor 
mari. Faptul că s-a împămîntenit în- 
tr-un fotbal atît de conservator ca 
cel englez, spune foarte mult în 
ceea ce privește progresismul său, 
a capacității sale.

Tn patria W. M.-ului

Echipe fruntașe engleze ca Tot
tenham, Burnley, Wolverhamp
ton, Manchester United, Chel

sea, Arsenal și multe altele și-au luat 
rămas bun de la W. M.., și-au însu

de A. Vit și V. V hi (Iun nov

șit așezarea braziliană, iar antrenorii 
lor au devenit purtătorii de cuvînt ai 
noilor sisteme.

După părerea comentatorilor en
glezi, trecerea la sistemul cu 4 apă
rători este provocată, atît în Anglia 
cît și în Brazilia, de faptul că posi
bilitățile atacului au depășit pe ace
lea ale apărării. Cu toată prezența 
portarilor de clasă în echipele din 
Anglia, acolo în 27 de etape de cam
pionat s-au marcat 1203 goluri, adică 
mai multe ca oricînd, iar cea mai 
mare eficacitate (mai mult de jumă
tate din numărul de mai sus) au 
arătat atacanții primelor zece echipe 
clasate, adică cele care au redus nu
mărul atacanților (prin aplicarea for
mulei 4—2—4 sau 3—3—4) și au mărit 
numărul apărătorilor.

Aceste schimbări în echipele de 
club au permis restructurarea echi
pei reprezentative. în octombrie 1960 
antrenorul W. Winterbottom a decla
rat că echipa reprezentativă a An

gliei nu trece la sistemul 1-4-2—4 
din cauza greutății de a găsi execu- 
tanții respectivi. Totuși, în ultimele 
patru jocuri internaționale, repre
zentativa Angliei a jucat după noul 
sistem, iar componenții echipei au 
corespuns în mod ideal funcțiilor a- 
cestuia, după cum scrie comentatorul 
ziarului „Daily Express". Sepp Her
berger, de asemenea, explică succe
sele reprezentativei engleze prin noua 
schemă care îmbină în mod armo
nios atacul și apărarea. W. Winter
bottom consideră această schemă nu 
atît o schemă la modă, cit una care 
răspunde cerințelor de evoluție a fot
balului modern.

Schema 1—4—2—4 este tot mai larg 
aplicată în fotbalul european, atît în 
scopuri defensive, cît și în scopuri 
ofensive. Totul depinde de raportul 
de forțe în joc și de poziția echi
pelor în clasament. Dar, în general, 
predomină fotbalul agresiv, cu toată 
reducerea numărului atacanților șî 

creșterea numărului apărătorilor. A- 
eeasta se vede atît in jocurile de 
campionat, cît și în jocurile cu ca
racter internațional la nivelul celor 
din Cupa Campionilor Europeni.

Comentatorul M. Simon, analizînd 
meciul echipelor reprezentativelor An
gliei și Spaniei, afirmă că Winter
bottom a găsit în sfîr^it formula pe 
care o caută de 14 ani. El a știut să 
stabilească în echipa reprezentativă 
un echilibru între atac și apărare. 
Pînă acum, jocul englezilor în apă
rare nu prezenta o perfecțiune. Ata
canții, de asemenea, operau de sine 
stătător. Acum, legătura intre com
partimente este restabilită. Cei 4 
apărători se achită nu numai de sar
cinile lor directe, dar — în funcție 
de fază — se includ și în atac sau 
cel puțin pasează atacanților, direct 
sau prin intermediul înaintașului re
tras, ceea ce permite atacanților să-și 
economisească forțele și nu să și le 
irosească in căutarea de mingi. Desi
gur, nu orice echipă dispune de un 
înaintaș retras de talia lui Haynes. 
Dar trebuie căutați executanți pentru 
sistemul care este rezultatul evoluției 
tactice a fotbalului britanic in ulti
mii 35 de ani, din momentul schim
bării regulii de ofsaid.
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înaintea campionatelor mondiale

O nouă ridicare executată de I. Țăranu (Selecționata Buc.), dar care... se 
termină in afara saltelei. Pină la urmă luptătorul I. Țăranu l-a învins 

la puncte pe luptătorul Vespner Rudolf.

„Nici nu ne puteam gîndi la parteneri 
mai ideali pentru o ultimă și serioasă ve
rificare a lotului nostru reprezentativ*, 
ne-a spus antrenorul federal Ion Cor- 
neanu, vorbindu-ne despre dubla întîinirc 
dintre reprezentativele orașelor Bucu
rești și Berlin.

Cele două întîlniri au avut aspecte di
ferite. In prima, s-a „lucrat* deschis. 
Adică, atît luptătorii romîni cit și cei 
germani nu au folosit o gardă pasivă, 
au dat cursivitate aplicării procedeelor 
și au pus accent pe atac și contraatac, 
părăsind rareori salteaua din „motive* 
de apărare ! Cu această ocazie am des
coperit un „secret*. Anume : membrii 
lotului republican posedă o gamă de cu
noștințe tehnice pe care știu să o aplice 
atunci cind vor, lucru pe care nu l-au 
făcut în ultimele întîlniri internaționale 
și interne. Astfel de exemple ne-au oferit 
M. Sults, V. Bularca, I. Țăranu și Gh. 
Popovici.

Mai mult, am avut prilejul să admi
răm la I. Țăranu o cursivitate firească 
în aplicarea procedeelor, lucru cu care 
nu prea am fost obișnuiți la acest spor
tiv. V. Bularca și-a îmbunătățit într-o 
măsură oarecare ridicările (de la parter), 
dar greșește (desfăcînd brațele încă în 
aer) în aplicarea „supleului* în repriza 
din picioare.

Desigur toate aceste constatări sînt 
făcute în funcție de un adversar care a 
luptat deschis, combativ și a permis a- 
plicarea unor procedee mizînd pe contra

NOU CAMPIONI REPUBLICANI JUNIORI LA „CLASICE”
Sîmbătă șt duminică s-au desfă

șurat la Hunedoara, în sala „Clubului 
siderurgistului", campionatele R.P.R. 
de lupte clasice juniori. Au parti
cipat 150 de juniori din toate regiu
nile țării. Notăm participarea pentru 
prima oară a tinerilor din regiunea 
Argeș. Au fost obținute următoarele 
rezultate: 5f» kg. 1. I. Baciu (Buc.),
2. V. Dragoș (Galați), 3. V. Dudă 
(Dobrogea), 4. T. Orosz (Maramureș), 
5. D. Mărgineanu (Banat), 6. I. 
Păvăloiu (Pitești). 53 kg. 1. N. Cris- 
tea (Buc.), 2. I. Focaru (Buc.), 3. 
P. Bocu (Ploiești), 4. Gh. Horja (Ba
nat), 5. I. Mîncău (Cluj). 6. Gh. 
Ilinca (Oltenia). 56 kg. 1. Șt. Gean
tă (Buc.), 2. M. Frățilă (Dobrogea),
3. P. Marin (Buc.), 4. I. Nagy (Mu- 
reș-Autonomă Maghiară), 5. N. An- 
dreica (Banat), 6. S. Haralambis 
(Oltenia). 59 kg. 1. M. Chlriță (Buc.),
2. C. Tăria se (Galați), 3. V. Mureșan 
(Brașov), 4. H. Hofman (Banat), 5. 
I. Nedelcu (Argeș), 6. I. Gyorgenyi 
(Mureș-Autonomă Maghiară). 63 kg. 
1. I. Burcea (Brașov), 2. I. Batalu 
(Dobrogea), 3. L. Buba (Buc.), 4. I. 
Gabor (Galați), 5. M. Varga (Mureș

Semifinalele campionatului
republican pe echipe

In trei orașe ale țării încep 
întrecerile semifinalelor campionatu
lui republican de șah pe echipe, edi
ția 1961. Jocurile vor avea loc 4a 
București, Galați și Oradea; începînd 
ide marți și pînă duminică.

Iată echipele participante Ia între
cere, pe grupe :

BUCUREȘTI: LT.B. București; Sta
tistica București, Progresul Alexan
dria, Voința Tg. Mureș, Voința Bra
șov.

GALAȚI : Petrolul București, Spar- 
tac Bucuțești, Ceahlăul Piatra Neamț, 
Motorul Cimpulung Muscel; Știința 
Galați.

ORADEA ! Progresul București; 
Muncitorul Oradea; U.V.A. Arad, 
.C.S.M. Cluj; Jiul Petroșani. 

atacuri. Dar nu se va întîmpla așa cu 
prilejul campionatelor mondiale !

Cea de a doua întîlnire s-a apropiat 
mai mult de lupta specifică marilor în
treceri. Luptătorii germani au fost mai 
prudenți și mai combativi. Am reținut 
dintre bcrlinezi numele următorilor: Jiir- 
gen Neuman, Rudolf Vespner și Falko 
Miiller. Puși în fața unor condiții di
ferite de concurs sportivii noștri s-au 
„descurcat” tot atît de bine. A ieșit în 
evidență, față de toți ceilalți, campionul 
olimpic, D. Pîrvulescu. Intr-o vervă deo
sebită el a făcut o aplicare practică a 
întregii sale game de cunoștințe tehnice. 
M. Sultz, I. Țăranu și mezinul echipei 
(în ceea ce privește experiența cît și 
vîrsta) N. Martinescu au arătat că știu 
să-și concentreze eforturile pentru obți
nerea unei victorii clare.

In aceasta privința avem unele obiec
ții. In cea de a doua întîlnire trebuia 
pus un accent mai mare pe obținerea 
victoriei la tuș. Cine a fost preocupat 
dc acest lucru ? Numai D. Pîrvulescu 
și Gh. Popovici 1 Prea puțin fațit de 
posibilități : să nu se uite că într-o 
competiție de mare amploare victoria Ia 
puncte poate duce la ocuparea unui loc 
inferior sau chiar la eliminarea concuren
tului ! Puținul timp ce a rămas trebuie 
„cheltuit” cu folos. Remedierile tactice 
și tehnice sînt binevenite chiar în ultima 
clipă.

O. B.

Autonoma Maghiară), 6. M. Mihăiești 
(Crișana). 67 kg. 1. F. Stan (Plo
iești), 2. A. Fischer (Banat), 3. A. 
Borlan (Maramureș), 4. L. Kiss 
(Crișana), 5. S. Preda (Oltenia), 6. 
V. Nandriș (Buc.). 71 kg. 1. I. Prej- 
ba.n (Hunedoara), 2. I. Căpuș (Ga
lați), 3. V. Andreescu (Buc.), 4. F. 
Ene (Dobrogea), 5. N. Sandu (Ol
tenia), 6. A. Boldiș (Cluj). 75 kg. 
1. Șt. Tampa (Brașov), 2. Gh. Tomo- 
vici (Hunedoara), 3. Al. Toth (Mara
mureș), 4. C. Matei (Cluj), 5. U. Ene 
(Galați), 6. I. Demeter (Mureș-Auto- 
nomă Maghiară).80 kg. 1. B. Matyas 
(Mureș-Autonomă Maghiară), 2. V 
Opaină (Buc.), 3—4. A. Todoroiu 
(Buc.) și D. Borșoș (Cluj), 5. T. 
Florescu (Dobrogea), 6. Gh. Urlan 
(Brașov). Peste 80 kg. 1. AI. Chircă 
(Buc.), 2. I. Barbu (Banat), 3. M. 
Benea (Crișana), 4. A. Weindorfer 
(Banat), 5. A. Lochner (Buc.), 6. 
Șt. Cordoneanu (Galați).

Faza interregională a campionatului R.P.R.

LUPTĂ PASIONANTĂ...
Lupta pentru calificarea în finala 

campionatului republican de popice pe 
echipe continuă cu multă dîrzenie. 
Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
jocurile returului primei etape din ca
drul fazei interregionale în care a 
serie de formații și-au apărat cu hotă* 
rîre avantajul cucerit în tur iar altele! 
au reușit să recupereze handicapul ca- 
lifieîndu-se pentru viitoarele întreceri 
zonale. Astfel, jucătorii echipei Flacăra 
Cimpina, care cu o săptămînă în urmă 
fuseseră depășiți la București cu o di
ferență de 124 p.d., au cîștigat pe teren 
propriu cu 4855—4631 eliminînd astfel 
din cursa pentru titlu echipa Rapid. 
O comportare demnă de toată lauda au 
avut-o și popicarii sibieni care au în
trecut și în retur pe sportivii fostei 
echipe campioane a țării Unirea F.Z. 
Roman. Cu mare greutate s-a calificat 
în etapa a doua a fazei interregionale

Mai multă atenție tehnicii în box
Ediția din acest an a campionatelor 

republicane de box a constituit un 
prilej de trecere în revistă a modului 
cum slut îndeplinite unele obiective 
importante ale federației de speciali
tate, și anume : a) depistarea și ro
darea elementelor tinere într-o com
petiție de durată și de mare amploa
re, b) verificarea și îmbunătățirea 
formei sportive a componenților lo
tului republican 'înaintea marilor com
petiții ale anului ; campionatele eu
ropene de Ia Belgrad și Cupa orașe
lor balcanice de la București.

Implicit, campionatul a permis o 
verificare a calității muncii desfășu
rată de antrenori în secțiile de box 
și a dat posibilitate să se vadă în 
ce măsură se realizează indicațiile 
date de federație cu privire la creș
terea valorii boxului din țara noastră. 
In ceea ce privește nivelul de pre
gătire și perspectiva de afirmare a 
boxerilor tineri ajunși în finalele 
competiției, considerăm că în acest an 
s-a făcut un mare pas înainte. Fap
tul că din cei zece campioni republi
cani trei sînt tineri (Dinu, Badea și 
Olteanu), precum și prezența altor ti
neri în semifinalele turneului (Motoc, 
Turcu, Marin, Ioanovici, Mentzel, Pă- 
trașcu, Anton), dovedește că în sec
țiile de box respective s-a efectuat o 
muncă susținută și bine orientată. 
Este lăudabil faptul că o bună parte 
dintre tinerii prezenți la finale, ca 
de pildă, I. Florea, P. Mentzel, C. 
Anton, E, Ioanovici. I. Dinu, F. Pă- 
trașcu, au arătat în ring o manieră 
clară de luptă. Acest lucru ne în
dreptățește să credem că la viitoarele 
lor evoluții ne vor oferi un box și mai 
tehnic, și mai variat. Nu aceeași a- 
preciere o putem face pe marginea 
comportării boxerilor St. Comaroni,
1. Diamandescu, Gh. Vieru, R. Șer- 
ban, M. Godeanu și C. Bîlă, care ba. 
zîndu-se doar pe calități native, au a- 
rătat un box rudimentar.

Faptul că acești boxeri și alții ca 
ei prezintă lipsuri serioase în pre
gătirea tehnică, are o cauză comună: 
procesul defectuos de instruire în
deosebi în etapa inițială a muncii de 
formare a tinerelor elemente. Asupra 
comportării boxerilor componenți ai 
loturilor reprezentative nu putem face 
o apreciere prea bună. Cu excepția 
lui C. Gheorghiu, care dovedește 
multă maturitate atît pe plan tehnic 
cit și tactic, Gh. Negrea — același 
boxer eficace, cu viteză de execuție și 
de deplasare, I. Mihalic — spectacu
los, variat în lovituri și combativ,
I. Monea — boxer care face pași 
mari spre însușirea tehnicii, ceilalți 
s-au comportat la un nivel tehnic me
diocru. Se știe că un box purtat emi
namente în forță nu poate să aibă 
perspective. Competițiile mari din ul
tima vreme pe plan internațional au 
confirmat acest lucru, arătînd în a- 
celași timp, că viitorul aparține ace
lor „școli" de box care-și îndreaptă 
atenția în primul rînd către realizarea 
unui box tehnic (școala sovietică, po
loneză etc.).

Nu putem face aprecieri pozitive 
asupra muncii de pregătire a boxeri
lor din regiunile Iași, Crișana, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Bacău, din ora
șele Ploiești. Arad, precum și din 
unele secții de box bucureștene care 
au pregătit un număr restrîns de pu- 
giliști de valoare republicană. în a- 
ceste centre, precum și în altele, an
trenori ca Gh. Florescu, I. Mihăilescu, 
M. Voinea, Al. Balogh. L. Romano, 
I. Sandu, A. Cucuiatu, G. Toth, ma
nifestă o preocupare insuficientă față 
de sarcinile care le revin în procesul 
instructiv-educativ.

Considerăm că o sinteză a lipsuri
lor caracteristice unora dintre bo
xerii care au evoluat în cadrul eta
pei de „zonă" precum și la finalele 
campionatelor este necesară pentru a

I.O.R. București superioară la sfîrșitul 
celor două meciuri cu Cetatea Giurgiu 
cu numai 41 puncte. Tot ca o surpriză 
poate fi considerată înfrîngerea sufe
rită de Voința Cluj în fața echipei Jiul 
Petroșani la o diferență de 80 p.d.

Și acum, iată cîteva din rezultatele 
returului primei etape: FEMININ : 
I.T.B.—Unirea Azuga 2172—2065 p.d. ; 
Mureșul Tg. Mureș—Voința Cluj 2195— 
2092 p.d.; Voința Constanța—Voința 
Ploiești 1945—1890 p.d. (constănțencele 
au intrat pe arenă cu un handicap de 
20 p.) ; Rapid—Cetatea Giurgiu 2216— 
1890 p.d. MASCULIN: Cetatea Giurgiu 
—I.O.R. București 4462—4494 p.d. ; Fla
căra Cimpina—Rapid Buc, 4855—4631 
p.d. ; Petrolul Ploiești—Cimentul Med
gidia 4739—4475 p.d. ; Jiul Petroșani— 
Voința Cluj 4854-4774 p.d. ; C.F.R. 
Sibiu-Unirea F.Z. Roman 5002-4938 p.d.

★
AL. VLADAR, I. POPA

antrenori federali
★ ★

sluji ca îndreptar în munca de viitor 
a antrenorilor. Astfel, sub aspectul 
pregătirii fizice, calitățile de bază 
cum ar fi: forța, viteza, rezistența, 
îndemînarea, nu sînt dezvoltate într-o 
măsură corespunzătoare și aceasta 
din cauza nefolosirii în procesul de 
pregătire a diferitelor sporturi com
plimentare. De asemenea, la mulți 
dintre participant» la actuala ediție 
a campionatelor s-au observat anu
mite lipsuri tehnico-tactlce comu
ne. Așa se explică faptul că mij
loacele de apărare nu sînt însușite în 
mod corespunzător, fiind întrebuin
țate fără un scop tactic. Aceasta duce 
la receptionarea unui număr mare de 
lovituri, care în mod normal ar putea 
fi evitate dacă mijloacele de apărare 
ar fi folosite în mod creator pentru 
pregătirea contraatacurilor. Lovitu
rile de întîmpinare și ripostele în
soțite de apărare lipsesc* 1 II, din arsena
lul cunoștințelor boxerilor noștri. 
Singurul care a întrebuințat cu regu
laritate aceste lovituri a fost C. 
Gheorghiu. Din păcate însă și el ne
glijează apărarea în timpul aruncării 
loviturilor, bazîndu-se exclusiv pe de
plasări. Loviturile laterale nu sînt 
executate în mod corect și au aceeași 
intensitate (forță și viteză), nefiind 
pregătite prin mișcări înșelătoare, lo
vituri false ușoare etc.

■ Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în Capitală întrecerile din ca
drul etapei raionale a campionatelor 
republicane școlare. Pe stadionul Ti
neretului și-au disputat întîietatea 
atleții din raionul Stalin: JUNIORI 
I: 100 m: D. Gradin (SM 32) 11,4; 
800 m: Gh. Țăruș (SM 32) 2:02,9; 
prăjină: E. Simionescu 3,82; Gh. 
Fodoreanu 3,72; JUNIORI II; 80 m: 
D. Popa (SM 32) 9,3 — record re
publican egalat jun. II ; JUNIOARE 
I: înălțime: S. Dăscălescu (SM 32)
I, 45. Pe stadionul Progresul au con
curat atleții din raionul Lenin. La 
întreceri au luat parte peste 600 de 
concurenți. Cele mai bune rezultate: 
JUNIORI I: 100 m: S. Alteniu (SM 
22) 11,4; lungime: Th. Cătănescu
(SM 22) 6,57; JUNIORI II: 80 m: 
A. Ignat (SM 22) și Al. Ciueă (SM 
129) 10,0; JUNIOARE I: 200 m: 
T. Ioanițescu (SM 36) 28,5; JUNI
OARE II; 80 m : V. Matei (SM 127)
II, 5; lungime: M. Mărgineanu — 
1945 — (SM 22) 5,12; înălțime: M. 
Mărgineanu 1,50. întrecerile elevilor 
din raionul N. Bălcescu (stad. Tine
retului) au furnizat cîteva rezultate 
bune: JUNIORI 1: 200 m: M. Bin- 
dea (SM 20) și M. Caisîn (SM 30) 
24,5;' JUNIORI II: 80 m: D. Dilan- 
cea (SM 18) 9,8; C. Iordan (SM 18) 
9,9; lungime: D. Dilancea 6,10; 
JUNIOARE I: lungime: M. Lupii 
(SM 30) 5,35. Participînd în afară 
de concurs la înălțime M. Mărginea
nu a sărit 1,51; JUNIOARE II: 
60 m : D. Solea — 1947 — (SM 20) 
8,2; lungime: D. Solea 4,63.

■ La Oradea a avut loc la sfîrși
tul săptămînii trecute un concurs 
inter-orașe la care au participat re
prezentativele : Timișoara (773 p),
Cluj (711 p). Oradea (638 p), Tg. 
Mureș (32 p). Iată cele mai bune 
rezultate: BĂRBAȚI; 100 m: C. Ne- 
delea (T) 11,1; I. Popescu (C) 11,2; 
Gh. Tavie (T) 11,3; 200 m: C. Ne- 
delea 23,4; 400 m: I. Mesaroș (T) 
50â8; 800 m; Is Pricop (T) 2;01«2;

Din cauza lipsei de orientare, a a- 
precierii insuficiente a distantelor, 
boxerii noștri se aruncă de multe ori 
dezlănțuiți în atac și, neîntîlnind țin
ta, sînt contraatacați cu foarte mare 
ușurință. Una din principalele lipsuri 
ale boxerilor noștri este necunoașterea 
luptei de aproape (corp la corp). 
In afară de M. Dobrescu. care stă
pânește foarte bine acest gen de 
luptă, Gh. Negrea, I. Mihalic, I. Mo
nea aplică lovituri eficace la corp 
dar nu dezvoltă în suficientă mă

= jjgjrrn-rwi-mT< ~r- 
Concursuri... rezultate...

sură acțiunile care urmează. In rest, 
boxerii noștri duc lupta numai la 
distanță mare, cu lovituri îndeosebi 
Ia cap, iar atunci cînd ajung a- 
proa.pe de adversar intră într-o pa
sivitate inadmisibilă, așteptînd co
manda salvatoare a arbitrului. A- 
ceastă lipsă a boxerilor noștri pe plan 
internațional, este folosită de boxerii 
străini și în special de acei care 
practică un box tehnic.

Mijloacele de pregătire a acțiu
nilor ofensive sînt de asemenea, ne
cunoscute de mulți dintre boxerii 
noștri, din care cauză nu sînt sesizate 
momentele cele mai favorabile de de
clanșare a atacului. Pentru ridicarea 
nivelului calitativ al boxului din țara 
noastră este necesar ca în locul bo
xului în forță, unde gîndirea tactică 
este neglijată și subordonată tempe
ramentului uneori necontrolat al 
sportivului, să se practice un box 
tehnic, însoțit de o tactică corespun
zătoare. In felul acesta calitățile na
tive, excepționale, pe care le posedă 
majoritatea boxerilor romîni trebuie 
puse în slujba practicării unui box 
tehnic, singurul mijloc de a obține 
rezultate de mare valoare. Este ne
cesar un salt calitativ pentru îmbuJ 
nătățirea tehnicii individuale și a 
gtndirii tactice, susținute în mod co
respunzător de o pregătire fizică, teo
retică și morală corespunzătoare. In 
procesul de antrenament pentru rea
lizarea sarcinilor de mai sus, munci 
de instruire și antrenament trebuie să 
fie mai bine organizată, introducînd 
în ciclul săptămînal de antrenamente 
lecții cu caracter de perfecționare a 
procedeelor tehnice. De asemenea,- 
considerăm că este absolut necesară 
introducerea unor noi mijloace de 
învățare și perfecționare a tehnicii in
dividuale, cum ar fi: lucrul pe pe
rechi, lupta condiționată cu teme 
bine stabilite, studiul la aparate etc. 
In felul acesta vom ajjjnge ca nu 
peste mult timp să ridicăm pe o 
treaptă mult mai înaltă sportul no
stru cu mănuși.

S. Szabo (O) 2:01,9; 1.500 m:
V. Popa (T) 4:09,6; I. Veliciu (T) 
4:09,8 ; Gh. Biro (C) 4:09,9; 5.000 m: 
I. Pricop 15:13,6; Gr. Cojocaru (C) 
15:40,2; I. Veliciu 15:43,4; 110 mg: 
I. Mesaros 15,5; E. Jerger (T) 16,0; 
V. Pop (O) 16,2; A. Schneider —
1944 — (T) 16,4; 400 mg: V. Pop
59,1; A. Schneider 59,9; 3.000 tn 
obst.: I. David (T) 10:10,2; înălțime: 
C. Porumb (C) 1,95; C. Popovici
(T) 1,85; I. Mesaroș 1,80; prăjină: 
I. Mesaroș 3,60; Gh. Ahrendt (T) 
și V. Muțiu (C) 3,40; lungime; A. 
Mareș (O) 6,68; L. Panic (T) 6,57; 
triplu: C. Munteanu (C) 13.66; greu
tate I. Bog (O) 13,57; K. Sokol
(C) 12,66; disc: K. Sokol 44,90; P. 
Flora (O) 42,18; I. Bog 41,80;
suliță : K. Sokol 56,30 ; ciocan : 
I. Bog 48,28; Gh. Szasz (O) 48,27;
L. Szilaghi (T) 46,75 ; 4x100 m: Ti
mișoara 44,2; 4x400 m: Timișoara 
3:33,0; FEMEI: 100 m (vînt din
față): A. Beșuan — 1946 — (C) 12,7;
M. Vaida (O). S. Bordan (Tg. M)
și L. Veselinovici — 1945 — (T) 
13,0; 200 m; Beșuan 26,8; L. Ve
selinovici 27,2; M. Vaida 27,9; 
400 m: M. Cuțui (C) 59,9; Ec. Iu- 
hasz (C) 60,2; 800 m: M. Cuțui
2:19,7; G. Ziegler (T) 2:23,6; A.
Pasciuc (C) 2:25,6; A. Negru —
1945 — (C) 2:27,8; 80 mg: L. Neți
(C) 12,4; A. Șerban-Zgăvîrdea (T) 
12,4 (la a doua cursă a alergai! 
(11,9); M. Costin — 1945 — (O) 
12,9; înălțimeI. Tomcsik (O) 1,45; 
lungime • L. Neța 5,29; L. Veseli
novici 5,04; greutate: I. Szabo (O) 
12,02; A. Bugnariu (C) 11,98; M.
Szabo (T) 11,49; disc : I. Szabo
40,15; U. Firlingher (T) 38,41; suli
ță: U. Resch (T) 35,21; 4x100 m: 
Cluj 51,8; Oradea 52,4; Timișoara 
52,6.

De remarcat comportarea campio-: 
nului țării, timișoreanul Ion Mesaroș, 
care a cîștigat 4 probe cu rezultate 
care anunță un viitor record la de-i 
catlon5



Din cuvintul oaspeților
ARIA GOROHOVSKAIA (U.R.S.Sa 
ipioană olimpică absolută în anul 
2, arbitră internațională : „Față de 
i’în care m-am aflat în cea mai 
ia formă, gimnastica a progresat 
raordinar de mult. Acest concurs 
: el însuși o dovadă ... Valoarea 
ticipanților, care a asigurat înaltul 
el tehnic, a fost de altfel minunat 
ipletată de organizare și arbitraj, 
ceea ce privește evoluția gimnaste- 
din țara dv., consider că au cres- 
extrem de mult. Țin să remarc, 

mod special pe Elena Leușteanu și 
Sonia Iovan.
Iste prima mea vizită în țara dv. 
m fost impresionată de ospital tatea 
corului romîn, ca și de competența 
oticului spectator, care 
Vuri de sportivi."

„trăiește44

Ungară), 
de la T.F.

•NDRE KEREZSI (R.P. 
u-1 catedrei de gimnastică
..F.) din Budapesta, vicepreședinte 
federației ungare de specialitate: 

iul acesta, valoarea participanților 
aflat la cel mai înalt nivel. Sînt 

adevărat surprins de progresul ex- 
fioaa’ al gimnaștilor romîni. Fapt 
jortant, pe lîngă gimnaste și g in
dii au dovedit o pregătire superi- 
ă. Mă refer nu numai la Orendi, cu- 
;cut și apreciat drept printre cei mai 
ii din Europa, ci și Ia alții mai tineri, 
jitrajul 
Ițimea 
i I44

și organizarea au'fost la 
concursului. Sincere felici-

iRICH
rmană), vicepreședinte al D.T.S.B. 
.C.F.S.), președinte al federației din 
).G. .„Consider că aceste întreceri 
rezintă o mare realizare a federației 
nine de gimnastică. Țările care au 
ticipat, chiar dacă în unele cazuri 
au fost reprezentate de camp onii 

, sînt foarte puternice în gimnastica 
opeană, așa că putem privi con
sul drept o foarte utilă repetiție 
nerală înainte de „Cupa Europei44.

RIEDERBERGER (R. D.

Cine știe ? Poate că Mi
randa deognani cunoștea 
povestea lui Barbu Lăutarii. 
Intîmplarea petrecută acum 
un veac, în casa vistierni
cului Alecu Halș, cînd 
marele Frantz Liszt a cîn- 
tat la pian una din difici
lele lui fantezii, iar vesti
tul nostru Barbu i-a resti
tui t-o, intactă, 
la clipa, spre 
Liszt, care 
spunîndu-i :

— Barbute, 
cant mai mare

din vioară, 
uimirea lui 
l-a sărutat

ești muzi
ca mine !

ir

Sîmbătă seara sorții au 
vrut ca Miranda cea blon
dă să înceapă ea „solul*. 
Mult așteptatul „sol*, pro- 
ba-cunună a oricărui 
curs, proba in care 
tarile sînt rînd pe 
gimnastice, atletice, 
batice, coregrafice și 
nimic din toate acestea, în
văluite fiind de cel mai 
pur fior dramatic.,.

Miranda aștepta în mij
locul covorului plușat. In 
cabina cu sunet magnetic, 
un tehnician se străduia să 
capteze tarau Ielele Medite- 
runei. Dar muzica întîrzia. 
Se pare — o nepotrivire de 
viteze la magnetofo
nul stației... Destul de bi-

con •

rîncl 
acro-
apoi

I

Țin să subliniez înalta clasă a rornîn- 
celor Elena Leușteanu și Sonia Iovan, 
care simt și trăiesc mișcarea. In acea
stă privință am avut ceva de învățat, 
în încheiere, țin să spun că am fost 
de-a dreptul impresionat de priceperea 
publicului dv. E un fapt semnifi
cativ..."

ALDO MONETTI (Italia), arbitru 
internațional : „Sînt foarte bucuros că 
am avut ocazia de a lua parte la 

. aceste campionate, care s-au bucurat 
de o valoroasă participare, individua
litățile marcante ale concursului mas
culin au fost cei doi sovietici, romînul 
Orendi, cei doi norvegieni și — de ce 
nu ? — Carminucci. In ceea ce-i pri
vește pe cei doi norvegieni, au calități 
remarcabile, dar — spre deosebire de 
ceilalți amintiți — nu vor avea un 
viitor strălucit în gimnastică dacă 
nu-și vor completa lacunele din pregă
tirea la anumite aparate. A trecut de 
mult vremea „gimnastului de o probă"... 
Publ'cul romîn — spre deosebire de 
cel italian .. — este un autentic cu
noscător. Am constatat că și din acest 
punct de vedere sînteți bine pregătiți, 
șî asta înseamnă mult44.

ROLF JOHANSSON (Norvegia), 
conducătorul delegației norvegiene : 
„Ne-a făcut multă plăcere participarea 
la acest valoros concurs, al cărui nivel 
tehnic a fost extrem de ridicat. Unii 
concurenți s-au dovedit excepțional 
pregătiți. în ceea ce ne privește, ne am 
prezentat cu cei mai buni gim- 
naști ai noștri la ora actuală. Speran
țele noastre se îndreaptă însă mai mult 
spre cei foarte tineri, întrucît abia de 
curind ne am orientat spre răspîndi- 
rea în mase a gimnasticii, spre con
cursurile intercluburi care ne ajută 
în depistarea talentelor. Organizarea a 
fost absolut ideală, arbitrajul bun, iar 
publicul excepțional de priceput și de 
obiectiv. Sperăm că ne vom mai Întâlni 
cu 
de

gimnaștli romîni, care se bucură 
acum înainte de simpatia noastră".

Pe

Scurte însemnări pe marginea „triunghiularului” de la Constanța

Am trecut pe lînga o mare victorie...
Concursul triunghiular de floretă 

fete R.P. Romînă — R.P. Ungară — 
Italia a fost—după părerea tuturor spe
cialiștilor romîni șl străini prezenți 
sîmbătă seara în Sala sporturilor din 
Constanța —, cel mai reușit din „is
toria" acestei întîlniri, A demonstrat-o 
valoarea tehnică ridicată a trăgătoa
relor, lupta pasionantă declanșată 
încă dc la primul asalt, acțiunea sus
ținută de popularizare a concursului 
(urmărit de peste 2.000 de specta
tori 1), ca și organizarea ireproșabilă. 
N-a lipsit decît victoria echipei noa
stre în fața trăgătoarelor R.P. Ungă-, 
re, campioane mondiale și vicecam- 
pioane olimpice, pentru ca satisfacția 
să ne fie deplină.

Am trecut, realmente, pe lîngă o 
victorie de mari proporții, de mare 
prestigiu. Handicapate încă din „start" 
de o înfrîngere acordată în mod gra
tuit, floretistele noastre au găsit to
tuși resurse pentru a echilibra sco
rul ; ba, mai mnlt, la un moment dat 
și-au asigurat și un avantaj prețios. 
La scorul de 7—5, puțini mai erau 
acei care să nu creadă cu toată con
vingerea în viptoria echipei R.P. Ro
mine. Și lucrul acesta ar fi fost 
posibil, dacă trăgătoarele noastre ar 
fi respectat indicațiile tactice primite. 
Victoria nu ne-ar fi scăpat. Pentru 
că în ultimă esență, succesul nostru 
doar pe jumătate se datorește, în 
principal, unor greșeli de ordin tac
tic. Avantajate de rezultat, cu 
puternic ascoderat moral asupra
versatelor lor, floretistele noastre tre
buiau să evolueze în continuare 
mult calm, să se mențină în ofen
sivă. Or, n-au făcut acest lucru. S-au 
repetat situațiile de la Spezia și Ro
ma din 1960, cînd echipa noastră a 
condus cu 5—1 și respectiv 6—4, 
pentru ca, în final să piardă cu ace
iași scor (7—9).

S-a făcut totuși un mare pas îna
inte. Fetele ncastro n-au mai tras 
timorat, s-a văzut clar, mai ales la 
Olga Szabo și la Maria Vicol, că 
sînt capabile să le depășească pe tră
gătoarele maghiare. Olga Szabo a 
apărut complet schimbată în bine — 
impetuozitate dar și gîndire tactică. 
La fel. Maria Vicol a confirmat ma
rile ei posibilități, completate acum 
și cu o mare putere de luptă. Pentru

v iilor, mai multă atenție în atac, mai 
ales l-a tușele decisive. O surpriză 
plăcută rr- Geta Sachelarie... Firește, 
nu-i lucru ușor să-ți faci debutul pe 
plan internațional tocmai într-un meci 
cu campioana mondială. Și totuși, 
Geta Sachelarie, cu maturitatea ei,

echipă prin stilul ci ofensiv pe -Care 
îl posedă. Bineînțeles că va trebui 
să lucreze în continuare, cu multă se
riozitate, renunțînd — în special — 
la excesul de acțiuni de atac din 
mers cu brațul îndoit.

Cu cele cîteva lipsuri semnalate,

flo-Olga Szabo, talentata noastră 
retistă, a avut o comportare remar
cabilă in cadrul „triunghiularului*

un 
ad-

Variațiuni
o temă... nedată

cos

ea,
ca-

zar în epoca vitezelor 
mice, dar...

Miraiida aștepta și 
cu privirea implorind 
bina. Nici un sunet. Doar
murmurul slăpînit al sălii 
nerăbdătoare...

Și atunci, cînd nimeni 
nu oferea vreo soluție, s-a 
întîmplat povestea cu pia
nul, care a readus în me
morie sindrofia lui Liszt 
din dulce tîrgul leșului.

Miranda a alergat spre 
Eugen Filipescu, 
lotului nostru.
cînlat nimic, nu 
nat nimic, cl a 
doar un zîmbet de încre
dere.

A urmat cel mai inspirat 
acompaniament muzical al 
serii. Variațiuni pe o temă 
...nedată. Accente care au 
lipit talpa de covor, sus
pensii care au rotunjit miș
carea, anticipații care au 
dat profil saltului, alter
nări de timbru care au su
bliniat frămîntarea mlădie
rilor și un final vertiginos, 
contopit cu aplauze.

Apoi, goana Mi rundei și 
a antrenorului său spre 
pianistul romîn : „Grazzie! 
Grasffic !! Gra/.zic ! 1!“ 
rugămintea Mirandei:

pianistul 
Nu i-a 

i-a dese- 
sclii lat

fi

cu

cu stăruința sa remarcabilă ne-a adus 
două victorii de prestigiu. Ea se im
pune astfel printre trăgătoarele de 
nădejde ale țării. Și pentru Geta Sa
chelarie, o recomandație : principalul 
accent în pregătire va trebui să-l 
pună pe ofensivă. Inspirată a 
fost și măsura introducerii în echipă 
a campioanei de junioare, Ana Ene. 
Ea a făcut dovada unor
calități, aducând un suflu înoitor în

Deși se 
internațional, Geta Sachelarie a fost 
deosebit de utilă echipei noastre re
prezentative. In meciul cu echipa 
R.P. Ungare, ea a ciștigat două din
tre cele mai dificile asalturi

afla la primul ei concurs

frumoase

—. N-o mai știu... Am 
ui lat-o !

Nu făcuse decît să com
prime într-un singur minut 
miile de ore dăruite gim-

Miranda Cicognani mulțumind pianistului Eugen
Filipescu

— Nu e-ar putea să-mi 
scrieți muzica solului de 
astă-seară ? Eugen Filipes- 
cu a răspuns stingherit:

nasticii și să 
clape eternul 
prieteniei.

arpegiexe pe 
sentiment al

IOAN CHIRILA

putem fi totuși mulțumiți de evoluti-a 
echipei țării noastre. încrederea pe 
care sportivele noastre și-au cîștigat-o 
în posibilitățile lor (alaiuri de o pre
gătire la fel de atenta) reprezintă 
un factor de seamă în obținerea vii
toarelor succese.

T1BERIU STAMA

forc.MiondciHd specialii de la nostova

M. Botvinnik dezvăluie
cîteva dintre „secretele” victoriei sale

a luat sfîrșit... Intre pri- 
T__ __ ai lumii rolurile au fost

nou schimbate: M. Botvinnik a rede- 
campion mondial, iar M. Tal este 

i ex-campion. Indîrjirea sub semnul 
s-a disputat meciul încheiat vineri 

a lui Botvinnik la scorul dc 
pare să fi afectat de loc rela- 

t___ c..c;ti dintre cei doi
Ei au putut fi văzuți, la cîteva 
terminarea ultimei partide, i 
împreună evenimentul, într-unul 
rile restaurante ale Moscovei...

Evident, campionul mondial a făcut o 
mică derogare de la strictcjea programu
lui său zilnic, cu toate că a d«”« ri «I 
aștepta o seric de noi „asalturi** 
tot atît de 
Tal — și i 
conferința

Iată-ne deci adunați în jurul campio
nului, care așteaptă surîzător deschiderea 
...„focului-. Sînt aci corespondenți de pre
sa ai ziarelor și revistelor dc specialitate 
din U.R.S.S., și din multe alte țări.

O primă întrebare: Cum v-ați pregătit 
pentru

— In 
gur o 
vinnik. 
nă, în . _ .. . 
să practic schiul, 
mentar". Totuși, am 
pregătit fizicește pentru meci, 
cu seamă datorită 1 -'F 
care-l urmez: fără alcool,

— Totuși, 
aveați în j 
— „insinuează*

— Da,

Marele meyi 
mii doi șahiști 
din i 
venit 
acum 
efireia, 
cu victoria 
15—8 nu i----- — .......... .........
țiilc prietenești dintre cei doi adversari.

*■' *--y ore după
ultimei partide, sărbătorind 

evenimentul, într-unul din ma- 
ale .

campionul mondial a făcut

zilnic, cu toate că a doua zi îl 
ie dc noi „asalturi** — poate 

! redutabile ca acelea ale lui 
anume, întrebările ziariștilor la 
de presă...

meci ? 
primul rtnd 

bună condiție 
Lucru cam 

care zăpada

am căutat să-mi asi- 
fizică... — spune Bot- 
greu în această iar- 
puțină m-a împiedicat 
sportul meu „compli- 

reușit să fiu bine 
’. Aceasta mai 

regimului sever pe 
\ fără tutun...

,1, pe masa dc joc am văzut că 
permanentă un termos cu cafea 1 

...cază- prompt un gazetar.
. cafeaua neagră este singura con

cesie care o fac... — recunoaște Botvinnik 
în hazul tuturor. „Viciul" l-am căpătat 
la ultima Olimpiadă, la Leipzig. După 
cum văd, cafeaua nu m-a împiedicat să 
obțin un rezultat bun !

In aceeași notă de uinor^ campionul sub
liniază apoi că în pregătirea lui pentru 
meci un loc a avut și... șahul.

— Am jucat cu marele maestru Furman 
o serie ae partide de antrenament, cu o- 
biediv principal — evitarea „crizei de 
timp". Teoriei deschiderilor i-am consa
crat multă atenție. Am pregătit pentru 
partidele cu negru apărarea Caro-Kann, 
care știam că-l va... deranja pe Tal în 
intențiile sale ofensive. Transformarea a- 
cestei deschideri în franceză — pe calea 
avansării pionului e5 încercată de ad
versarul meu. s-a dovedit de asemenea 
dezavantajoasă lui.

dintre noi — și spectatorii nic- 
cu atit mai puțin — știau ca în 
___ *_!_! n-a avut sccun- 
Cazul, aproape fără precedent în 

campionatul mon
dial, este astfel explicat de campion :

— La precedentul meci cu Tal, l-am 
avut ca secundarii pe vechiul meu prieten, 
maestrul (L Goldberg. De data aceasta, 
m-am gindit să renunț la serviciile lui. E 
și mai bătrîn ca mine !...

Dar M. Botvinnik nu pare de loc bă- 
tiîn. Plin de vigoare și bună dispoziție, 
nu-i dai cei 50 dc ani pc carc-i are. Iar 
stilul... tineresc în care și-a condus par
tidele spre victorie sînt încă o dovadă în 
ucest sens.

A urmat o întrebare foarte 
Cînd ați căpătat convingerea 
este cîștigat?

— Atunci cînd la a doua analiză a par
tidei a 20-a mi-am dat seama că poziția 
este remiză !

Cuvintelor Iui Botvinnik Ic urmează o 
clipă de liniște și apoi toți cei prezenți 
izbucnesc în hino
că în această , 
țări, Botvinnik a 
mare finețe să 
pierdut, dc toți 
permis să se apropie 
titlu, asigurîndu-și în 
ria.

O ultimă întrebare: 
tor aveți ?

— In primul rînd, 
dător să mă reîntorc .......  ....

. de muncă la Institutul de electroenergetică, 
unde lucrez. Planuri șahiste ? Nimic pre
cis încă. Deocamdată, mă transform în 
spectator și aștept rezultatul competiției 
pentru desemnarea viitorului candidat la 
titlul mondial. Cred că oricare dintre con
curenta sovietici poate deveni șalenger, 
iar dintre cei străini numai Fischer și Gli- 
gorici. Personal, consider că a fost o gre
șeală schimbarea de regulument care anu
lează posibilitatea meciurilor-revanșă. A- 
cestea stnt o verificare de forte foarte u- 
tilă între cei care luptă pentru suprema
ție in șah.

Cu aceste cuvinte s-a încheiat confe
rința de presă a campionului mondial de 
șah M. M. Botvinnik.

A. SIZONENKO 
corespondentul ziarului „Sportul 

popular- la Moscova

Pu|ini 
ciului c „ -
cursul meciului Botvinnik 
dant 1 
istoria meciurilor pentru 

este t. .
— La precedentul

interesantă: 
cu meciul

aplauze. Se știe prea bine 
partidă-rccord dc 121 mu- 

reușit print r-un joc dc 
salveze un final considerat 

specialiștii. Aceasta i-a
---- ja y2 pUnct dc 

mod practic victo-

Cc planuri de vii-

munca. Sînt nerub- 
între tovarășii mei

Campionii internaționali de gimnastică ai R. P. Romîne pe anul 1961

De la stingă la dreapta: Sonia Iovan (R.P.Ii.): individual compus; sărituri, paralele și birnă; Viktor Leontiev (U.R.S.S.); individual compus, inele și eal cu minere; Elena Leușteanu
(R,P.R.J; soli IXedSfiifi ©rendi bară; Agge Storhaug (Norvegid); sol i Gipvanni Carminucci (Italia): paralela 4’ sărituri.

U.R.S.Sa


ECHIPA R. P. ROMINE Pe scurt
A URCAT PE LOCUL

V

3 IN „CURSA PĂCII"If

(Urmare din pag. 1)

în curînd anihilată. Plutonul este în 
continuă frămintare. Sprintează lung 
B. Eckstein (R.D.G.), 1. Metehoy
(U.R.S.S.), I Cosma și L. Zanoni. 
Răspund însă prompt cicliștii polo
nezi și cehoslovaci. Se urcă pante 
care au aspectul unor ziduri, datori
tă înclinațiilor lor foarte mari. Vîn
tul din spate îi ajută însă pe cicliști. 
După 1 oră și 3 minute ajungem în 
localitatea Peihrimov (45 km) unde 
are loc primul sprint cu premii. Or
dinea : G. Saidhu'in (U.R.S.S.,). S. 
Moskvin (U.R.S.S.), G. Pelersson 
(Suedia) Plutonul se fragmentează 
încă înainte de intrarea în localitatea 
Jihlava (74 km) datorită ritmului ra
pid în care se rulează. Rînd pe rînd 
rămîn o serie de alergători. Cicliștii 
romîni se află însă mereu în frunte. 
La km. 87 este momentul psihologic 
al cursei. Sparge ciclistul polonez S. 
Gazda 1 Alergătorii germani în cola
borare cu cei romîni impun cursei o 
trenă extraordinară. Din această cau
ză rămîn toți cicliștii polonezi și ce
hoslovaci care se aflau în primul plu
ton. Oare va putea fi remontată di
ferența de 19:05,0 care ne desparte de 
echipa R.P.P. ? Pentru cicliștii din 
R.D.G. nu este o problemă fiindcă au 
de refăcut doar 36 sec. pentru a pu
tea trece de alergătorii polonezi și a 
se clasa astfel pe locul 2. Dar pen
tru noi ?... Totul este însă posibil a- 
tunci cînd lupți pînă la ultima pică
tură de energie. La km. 125 ne oprim 
•să notăm diferențele. Primul pluton 
în care sînt 5 cicliști din R.D.G., 4 
din formația Uniunii Sovietice, cei 3 
romîni, 2 danezi ș. a. se află cu 
2:30,0 înaintea alergătorilor A. Pe
trov, S. Moskvin (ambii U.R.S.S.), 
H. lliev (R P.B.), J. Mezei (R.P.U.), 
A. Boltezar (R.P.F.I.), F. Stewens 
(Olanda); cu 3:30,0 față de grupul 
format dm S. Krolak (R.P.P.), B. 
Fornalczyk (R.P.P.), B Haskell (An
glia), V. Pecina (R.S.C.). R. Revay 
(R.S.C.), V. Denson (Anglia), A. 
Hitchen (Anglia), F. Jurrsa (R.S.C.j 
și cu 6:00.0 înaintea plutonului în 
care se aflau A. Piechaczek (R.P.P.), 
J Beker (R.P.P.), .1. Zirovnici
(R.P.F.I.), P. Digerud (Norvegia), T. 
Milenkovici (R.P.F.I.), S. Gazda 
(R.P.P.), H. lorgensen (Danemarca), 
U. Hautalahti (Finlanda), K. Laid
law (Anglia). K. Hill (Anglia), A. 
Baldaseroni (Franța). Făcînd soco
teala timpului restanță pe care-1 
au primii trei alergători polonezi față 
de echipa noastră constatăm că am

refăcut 13 minute. Mai avem deci ne
voie încă de 64)5,0 pînă la Brno. Ur
mărim cu înfrigurare lupta acerbă 
care se desfășoară, cea mai frumoa
să și cea mai palpitantă pe care am 
văzut-o vreodată. Sportivii romîni re
fac încă un minut și încă unul. Mai 
avem 4 minute, apoi doar 3, 2, 1 ! 
In sfîrșit, copleșiți de emoție consta
tăm că la km. 156 sîntem pe locul 3,1 
De acum încolo, tot ce vor realiza 
băieții noștri va contribui la diferen
ța de timp care ne va separa de ce
lelalte echipe din urma noastră. Și 
ei reușesc să obțină citeva minute 
prețioase. Sprintul de pe stadionul 
Spartak din Brno este cîștigat de 
excelentul alergător sovietic, liderul 
autoritar al acestei curse Iurii Mele 
liov, urmat de B. Eckstein. Cicliștii 
romîni se comportă admirabil și în 
finalul întrecerii. Ludovic Zanoni cu
cerește locul 3, iar Ion Cosma se 
clasează pe locul 6. Ion Stoica a so
sit în același timp.

MOSCOVA, 15 (prin telefon). în- 
tîlnirea internațională bilaterală de tir, 
proba de skeet, desfășurată în capitala 
Uniunii Sovietice a revenit gazdelor, 
care au dominat net concursul atît 
individual cît și pe echipe. Formația 
U.R.S.S., campioană mondială, a to
talizat 387 p, iar echipa R.P. Romîne 
367 p. A.r fi nedrept să spunem însă 
că aceasta este valoarea trăgătorilor 
noștri. La călătoria cu avionul pe care 
ooncu.renții au suportait-o destul de 
greu s-a adăugat și diferența de po
ligon (instalații foarte rapide pentru 
aruncarea talerelor, ținta prea neagră 
pe fond albastru etc.). în plus, vîntul 
și ploaia au fost impedimente serioa-

se în timpul antrenamentelor de a- 
co mod,are.

Performanțele trăgătorilor sovietici 
sînt deosebit de valoroase. Realizînd 
198 talere lovite, Turanov a depășit 
actuaâul record mondial, iar ceilalți 
componenți ai echipei au trecut toți 
peste cifra de 190 t.

Iată rezultatele individuale' 1. Țu- 
ranov (U.R.S.S.) 99+99= 198 t; 2. 
Dutmev (U.R.S.S.) 94+100=194 t; 3. 
Losev (U.R.S.S.), 97+=96+193 t; 4. 
Kaplun (U.R.S.S.) 97+94=191 t; 5. 
Antonov (U.R.S.S.) 93 +95=188 t; 6. 
St. Popovici 91+93=184; 7. D. Dan- 
ciu 93+90=183 t; 8. Gh. Enache 94+ 
86=180 t; 9. I. Albescu 86+94=180 t; 
10. I. Dumitrescu 89+89=178 t.

(U.R.S.S.) 4 h 22:33,0 ; (182 km); 
Eckstein (R.D.G.) 4 h 22:36,0 ; 
Zanoni; 4. T. Lullan (Norve- 
5. A. Cerepovici (U.R.S.S.) ;

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. I. Me- 
lehov
2. B.
3. L. 
gia) ;
6. I. Cosma; 7. V. Kapitonov (U.R.S.S.); 
8. G. Saidhujin (U. R. S. S.) ; 9. A. 
Megyerdi (R.P.U.); 10. V. Bangsborg 
(Danemarca) ...14. I. Stoica același 
timp. Echipe : L U.R.S.S. 13 h 07:45,0; 
2. R.P.R. 13 h 07:48,0 ; 3. R. D. G. 
13 h 07:48,0. Medie orară: 41,7 km. 
CLASAMENTELE GENERALE DUPĂ 
12 ETAPE : individual: 1. I. Melehov 
(U.R.S.S.) 54 h 47:21,0; 2. V. Kapi
tonov (U.R.S.S.) 54 h 56:25,0 ; 3. B. 
Eckstein (R.D.G.) 55 h 00:10,0; 4. A. 
Cerepovici (U.R.S.S.) 55 h 02:07,0 ; 5. 
V. Bangsborg (Danemarca) 55 h 02:18,0;
6. G. Goransson (Suedia) 55 h 03:01,0 ;
7. I. Cosma 55 h 04:38,0 ; 8. G. Schur 
(R. D. G.) 55 h 06:08,0 ; 9. E. Hagen 
(R.D.G.) 55 h 07:52,0; 10. T. Lullan 
(Norvegia) 55 h 09:35.0; ...15. L. Za
noni 55 h 14:34,0; 19. I. Stoica 55 h 
16:50,0. Echipe: 1. U. R. S. S. 165 h 
40:41,0 ; 2. R. D. G. 166 h 05:49,0 ; 3. 
R. P. R. 166 h 24:18,0; 4. R, P. P.
166 h 30:10,0; 5. Suedia 166 h 32:01,0;
6. R.S.C. 166 h 41:55,0; 7. R.P.U. 167 h 
00:08,0 ; 8. R. P. B. 167 h 12:18,0; 9. 
Anglia 167 h 18:56,0; 10. Danemarca
167 h 25:54,0. Urmează Franța, 
R.P.F.L, Norvegia și Finlanda. Olan
da nu mai contează în clasament 
deoarece a rămas în doi alergători. 
Marți se desfășoară ultima etapă pe 
ruta Brno-Praga (224 km).

ȘAHUL PESTE HOTARE»
• La Belgrad continuă întUnirea 

internațională de șah dintre repre
zentativele Uniunii Sovietice și R.P.F. 
Iugoslavia. In runda a 4-a numai 
două partide s-iau încheiat în timpul 
regulamentar de joc: Borisenko —• 
Stadlerova 1—0, Zatulovskaia — Ne- 
delkovici 0—1. Toate partidele mas
culine s-au întrerupt. Scorul meciului 
continuă să fie favorabil șahiștilor so
vietici: 14—12, alte 14 partide fiind 
întrerupte.

• A luat sfîrșit. turneul internațio
nali feminin disputat' în orașele Tbilisi 
și Batumi (U.R.S.S.). în ultima run
dă, fruntașa concursului, Nona Ga- 
prindașvili a suferit o neașteptată în- 
frîngere din partea jucătoarei gruzine 
Kakabadze. Gaprindașvili păstrează

totuși primul loc în clasamentul final 
cu ll‘/2 puncte, fiind urmată de altă 
șahistă sovietică Ceaicovskaia cu 10 
puncte. Reprezentanta noastră Ale
xandra Nicolau a fost și ea învinsă 
în ultima rundă de Vera Tihomirova. 
Nicolau s-a clasat pe locul opt, cu un 
total de 7 puncte (din 15 posibile).

• Fostul nostru campion republican 
Victor Ciocîltea a obținut încă două 
victorii la turneul internațional de la 
Ruse (R. P. Bulgaria), învingind pe 
șahiștii bulgari Filcev și Ghenev, El 
a remizat apoi cu Panteleev. în clasa
ment după 7 runde pe primul loc se 
află maestrul bulgar Milev cu 5 p., 
urmat de Ciocîltea 4*/2 p., Honfi 
(R.P.U.) 4 (1) p., Panteleev 4 p.

• Echipele de polo pe apă ale
R. D. Germane și R. S. Cehoslovace 
au susținut recent două întîlniri la 
Magdeburg. în ambele partide victo
ria a revenit echipei R. D. Ger
mane ; 5—2 si 6—1.

• R. D. Germană va fi reprezentată 
la „Cupa Europei" la gimnastică fe
mei de Utte Starcke și Ingrid Fost.' 
Ele au fost desemnate în urma unui 
concurs care a avut loc la Leipzig.

• După o absență de mai multe 
luni cauzată de un traumatism sufe
rit la picior, recordmanul maghiar 
Vilmos Varju și-a făcut zilele tre
cute o promițătoare reintrare. într-un 
concurs desfășurat la Budapesta Var
ju a realizat la aruncarea greutății 
18.34 m.

• Atleții francezi au stabilit 3 
noi recorduri ale țării lor. La Gre
noble, Bernard Balastre a realizat la 
săritura cu prăjina 4,42 m (v.r. Sil- 
lon 4,41 m). P. Colnard a aruncat 
greutatea la 16,61 m (v.r. 16,55), 
atleta Marthe Bretelle a obținut 
aruncarea discului 45,96 m (v. 
45,88 m).

• In cadrul unei tentative de
cord, echipa de ștafetă 4X1 milă 
a Universității din Oregon a realizat 
timpul de 16:29,3 (nou record al
S. U. A.). Cei 4 atleți americani nu 
au putut corecta recordul mondial al 
acestei probe, care este deținut de 
echipa R. P. Ungare cu 16:25,V ..

• La Berlin și Kreiss s-au întîlnit 
reprezentativele de lupte libere ale 
R. S. S. Estone și R. D. Germane. în 
ambele întîlniri victoria a revenit 
luptătorilor sovietici cu același scor: 
6,5-1,5.

iar 
la
r.1

re-

■n

GLOB

TENISMANÎI ROMINI PARTICIPA LA TURNEUL
PENTRU TINERET DE LA LENINGRAD

In cursul zilei de duminică a părăsit 
Capitala, indreptîndu-se spre Lenin
grad, un grup de tineri tenismani ro- 
mîni care iau parte la cel de al IV-lea 
turneu internațional de tenis pentru 
tineret organizat de federația de spe
cialitate din U.R.S.S. Au făcut depla-

sarea : P. Mărmureanu, St. Burciu 
C. Popovici. Jucătorii romîni sînt înso
țiți de antrenorul Gh. Cobzuc.

La întrecerile de la Leningrad parti
cipă, în afara jucătorilor sovietici, in
vitați din R.P. Ungară și R. S. Ce
hoslovacă.

Și

D1NAM0 KIEV LA PRIMA 
1NFR ÎNGERE

Jocurile celei de a 7-a etape a cam
pionatului U.R.S.S. s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : seria I : Admi- 
ralteeț—Torpedo 0—1, Lokomotiv- 
Daugava 3—2, Spartak Vilnius—Șah- 
tioir 0—0, Avangard—Neftianik 0—1, 
Trud—S.K.A. Rostov 2—1 ; seria a 
Il-a: Zenit—Spartak Erevan 0—0, Be
larus—Kairat 0—1, Kailev—Pahtakor 

1 — 1, Ț.S.K.A.—Moldova 6—4, Spartak 
Moscova—Dinamo Kiev 2—0. Este 
prima înfrîngere suferită de dinamo- 
viștii din Kiev. In cele două serii con
duc Torpedo (12 p.) și Dinamo Kiev 
(10 p.).

RELUAREA CAMPIONATULUI 
UNGAR

După întreruperea determinată de 
întîlmrile reprezentativei naționale, 
duminică a fost reluat campionatul 
R.P. Ungare, prin disputarea jocu
rilor programate în cea de a 22-a 
etapă. O surprinzătoare înfrîngere a 
suferit liderul clasamentului, Ujpesti 
Dozsa : 0-2 cu Gyor. De remarcat că 
în cursul săptămînii trecute Ujpesti 
Dozsa a susținut meciul cu Salgotar- 
jan din etapa a 24-a, fiind de ase
menea învinsă cu 2-1. Alte rezultate 
înregistrate duminică : Vasas — Sze
ged 2-0, Diosgyor—M.T.K. 0-4, Ferenc- 
varos — Csepel 2-0, Honved — Pecs 
4-2, Debrețin — Dorog 1-3, Tatabanya

Construcția satului olimpic de la Tohio 
nu poate inccpc din cauza bazelor militare americane

tele Unite în baza prevederilor 
„Tratatului de securitate japono-ame- 
rican". Tratativele îndelungate duse 
de municipalitatea orașului Tokio cu 
comandamentul torțelor militare ame
ricane din Japonia pentru retroceda
rea terenurilor nu au dat nici un 
rezultat. Americanii nu vor nici in

NOTE EXTERNE
au

După

După cum s-a mai anunțat, Comi
tetul de organizare a Jocurilor Olim
pice din anul 1964 întimpină se
rioase dificultăți in amenajarea satu
lui olimpic și a altor baze sportive, 
deoarece unele terenuri destinate 
construcțiilor olimpice se află sub 
controlul trupelor americane care 
staționează in Japonia. In ciuda in
tervențiilor unor organizații politice, 
a celor sportive, a articolelor apă
rute in presă, autoritățile americane 
se fac că nu văd și nu aud.

Săptămâna trecută lucrurile 
luat o întorsătură dramatică,
cum a transmis corespondentul din 
Tokio al agenției United Press In
ternational, organizatorii Olimpiadei 
cu anunțat în cadrul unei conferințe 
de presă că „organizarea Jocurilor 
Olimpice nu va fi posibilă dacă auto
ritățile americane nu vor reveni asu
pra condițiilor puse pentru înapoie
rea terenurilor folosite în prezent de 
forțele militare americane din Japo
nia". Așadar, viitoarele Jocuri Olim
pice sint puse deocamdată sub sem
nul întrebării.

Se știe că imediat după ce Comi
tetul Olimpic Internațional a acor
dat Japoniei sarcina organizării Jocu
rilor Olimpice din anul 1964, Comite
tul japonez de organizare a făcut cu
noscut planul construcțiilor sportive, 
care prevedea folosirea unui vast te
ren situat în apropierea orașului To
kio. Acest teren este însă ocupat de Sta-

ruptul capului si părăsească baza 
Drake, considerată „de o importanță 
strategică deosebită in rețeaua de, 
baze americane". Și astfel, pregăti
rile pentru începerea construcțiilor 
olimpice 
ponezii, 
motivele

Da 10 
dinară a Comitetului de Organizare 
a Jocurilor Olimpice, au fost luate 
in discuție „condițiile" puse de co
mandamentul trupelor americane din 
Japonia. In principiu, generalii a- 
mericani s-au declarat acum de 

cu cedarea numai a unei 
a teritoriului bazei Drake 

construcțiile olimpice. Dar 
numai temporar, autori- 

urmind să înapo- 
Statelor Unite aceste terenuri,

sint deocamdată sistate. Ja
pe bună dreptate, au toate 
să fie indignați.
mai, intr-o ședință extraor-

inclusiv construcțiile ce vor fi ridi
cate pe ele, in termen de 60 de zile 
după terminarea Olimpiadei, iar în 
caz de nevoie, imediat. Bineînțeles, 
aceste condiții au fost considerate de 
organizatorii Olimpiadei drept inac
ceptabile și au fost respinse.

Luind cuvîntul in cadrul unei con
ferințe de presă organizată după ter
minarea ședinței, guvernatorul orașu
lui Tokio, Ryutaro Azuma, membru 
in Comitetul de organizare a J.O., 
a declarat că „a fost dezamăgit și 
surprins de condițiile puse de co
mandamentul forțelor americane pen
tru retrocedarea terenurilor, precum 
și de respingerea cererii municipa
lității din Tokio". In același timp 
insă, după cum subliniază ziarul 
„Yomiuri", Azuma, a cărui carieră 
politică depinde in mare măsură de 
desfășurarea Jocurilor Olimpice, a de
clarat 
Tokio 
pentru 
să se
inițiale". 
simple declarații. 
este problema, scrie 
burghez „Yomiuri", 
tatului de securitate 
can. Fără schimbarea 
acestui tratat este inutil să se ceară 
Statelor Unite înapoierea terenurilor 
ocupate de bazele militare".

— Salgotarjan 2-0. în clasament con- <_ ' , i" L._.
tinuă să conducă Ujpesti Dozsa cu forlmații care aspiră 
33 p, urmată de Vasas — 31, M.T.K. — ----
30, Ferencvaros — 28, Salgotarjan
25 p etc.

RACING — MONACO 3-0
Cu o etapă înainte de sfîrșitul cam

pionatului Monaco, liderul de pînă 
acum, a fost deposedat de primul loc, 
fiind întrecut duminică la Paris cu 
scorul de 3-0 de către Racing, care 
a și trecut de altfel _pe primul loc al 
clasamentului. De reținut că la 0-0 și 
1-0, Racing a ratat două lovituri de 
„11 m“. Este -puțin - probabil ca în 
ultima etapă Racing să piardă primul 
loc, deși joacă în deplasare cu Tou
louse. Alte rezultate t ale penultimei e- 
tape : Sedan — Valenciennes 2-1, Tro
yes — Lens 1-3, Rennes — Lyon 6-1, 
Rouen — Reims 2-1, St. Etienne — Le 
Havre 2-1, Nice — Stade Franca-is 0-0, 
Grenoble — Nancy 2-2, Limoges — 
Toulouse 1-1, Nimes — Angers 3-1. 
în fruntea clasamentului a trecut Ra
cing cu 53 p, urmată de Monaco — 
52, Reims — 46, Nimes. — 42 etc.

DUKLA PRAGA S-A DISTANȚAT
Obținînd două victorii în etapele a 

20-a și a 21-a ale campionatului (31 
cu Slovan Nitra și 2-1 cit Spartak 
Hradec Kcal ove), Dukla Praga s-a 
distanțat în fruntea clasamentului. 
Cealaltă pretendentă la primul loc. 
Ruda Hvezda Bratislava, deși a .cîști
gat cu 2-0 la Kladno în etapa a 20-a, 
a fost învinsă cu același scor în etapa 
următoare de 
Alte rezultate : etapa a 20-a : Banik — 
Dynamo 1-5, Ruda Hvezda Brno — 
Spartak Trnava 3-2, Spartak Soko- 
lovo—■ Trencin 2-1, Spartak Hradec 
Kralove — Slovan Bratislava 3-1, 
Spartak Stalingrad — Tatran 4-2 ; 
etapa a 21-a : Spartak Stalingrad — 
Banik 2-0, Tatran — Slovan Nitra 
8-1, Snop Kladno — Spartak Soko- 
lovo 1-2, Trencin — ■ Ruda Hvezda 
Brno 2-1, Spartak Trnava — Dynamo 
5-0. în clasament Dukla Praga 32 p, 
Ruda Hvezda Bratislava — .28, Ba
nik, Snop, Spartak Stalingrad’ și 
Slovan Bratislava — .cu cîte 21 p 
fiecare.
LUPTA STRÎNSĂ ÎN CAMPIONA

TUL IUGOSLAV
Deși au mai rămas de disputat doar 

două etape, este greu de apreciat care 
dintre echipele iugoslave, vor ’intră 
în posesia trofeului de campioană, de
oarece în fruntea clasamentului se dă

• a ratat două lovituri de 
iste -puțin ■ probabil ca în

o luptă strînsă între cel puțin patra 
t—‘~-ț:: ---- la primul ioc.
Partizan, învingătoare duminijeă ou 

• 4-0 în partida cu Vojvodina, păstrează 
cele mai mari șanse la primul loc, ea 
dispunînd în prezent de 28 p, fiind 
urmată de Steaua roșie (2-1 cu Di-, 
namo Zagreb), Hajduk (2-0 cu Split)., 

ale etapei a 20-a: 
i - Ve- 
Beograd 

Partizan 28 p, 
— 27, Hajduk — 25, 

25, O.F.K. Beograd —

Alte rezultate ale etapei _ 
Radnicki — Va..ndar 2-3, Rjeka 
lej 2-1, Sarajevo — O.F.K. 1 
0-0. în clasament: 
Steaua roșie 
Dynamo — 
23 p etc.

DINAMO BERLIN IN FRUNTE î
Etapa a 9-a a campionatului R.D., 

2------- a a adus, în genera), rezultate
O prețioasă victoria în de- 
realizat Dinamo Berlin, care 
cu ,3-0 de Lokomotiv Leip-i 
rezultate : Aufbau Magde-

Germane 
normale, 
plasare a 
a dispus 
zig. Alte 
burg — Chemie Hal Ie 1-0. Vorwărts 
Berlin — Motor Zwickau 1-0, Turbine 
Erfurt — Stendal 5-0, Motor Jena — 
Empor Rostock 3-1, Aktivist — Ein- 
Iieit Dresda 5-1, Wismnt Karl Marx- 
Stadt — Rotation Leipzig 4-1, în cla
sament conduce Dinamo Berlin cu 
î5 p, urmată de Empor Rostock cu 
12 p, Wiișmut Karl Marx-Stadt, Motor 
Zwickau și Vorwărts Berlin cu cîte 
9

la primul loc.

către Slovan Bratislava.

P.

CAMPIONATUL AUSTRIAC
Austria Viena, liderul campionatului 

austriac, a obținut duminică victoria 
în partida cil S.V.S. Linz, acumulînd 
38 p, cu 9 mai mult decît 
lele sale urmăritoare : Wiener 
cu Austria Salzburg), WAC 
Schwechat) și Rapid Viena 
Vienna). Alte rezultate ale 
23-a : Wiener Neustadt — 
Wacker — L.A.S.K. 0-0,
— Dornbirn 3-1.
SERVETTE GENEVA —

AVANS
Viitoarea campioană a 

vette Geneva, care are 
vans, de 10 puncte asupra celei de a 
doua clasate, cu două etape înainte 
de sfîrșit, a cîștigat în etapa a 24-â 
cu 5-2 partida cu Grasshoppers. Cele
lalte rezultate'» Basel — Bici 1-0,' 
Winterthur — Chiasso 3-1. Fribourg
— Ohaux des .ponds 3-2. Lucerna — 
Grenchen 1-1, Young Boys — Voting 
Fellows 4-2, Zurich — Lausanne 3-2. 
Conduce Servette Geneva cu 42 p, 
urmată de Young Bovs — 32, Zurich
— 31, Basel — 28 etc.

principa-
S.K. (0-1

(0-4 cu
(3-1 cu 

etapei a 
Graz 3-3. 

Simmering

10 PUNCTE

Elveției, Ser- 
deja un a-

acord 
părți 
pentru 
aceasta
tățile japoneza
ieze

că „municipalitatea orașului 
va depune toate eforturile 
ca construcția satului olimpic 
desfășoare potrivit planurilor 

Dar acestea sint, firește, 
„Nu Olimpiada 
influentul ziar 

ci sistemul tra- 
japono-ameri- 

prevederilor

I. RETEGAN

Luptători din 19 țări
la campionatele mondiale de la Yokohama
LA 2 IUNIE vor începe în orașul 

japonez Yokohama campionatele mon
diale de lupte clasice și libere. La 
actuala ediție a competiției și-au 
anunțat participarea luptători din 19 
țări : U.R.S.S., Turcia, Iran, Austra
lia, R. P. Bulgaria, R. D. Germană, 
Franța, R. P. Ungară, Indonezia, Ja
ponia, R. P. Polonă, R. P. Romină,

A., R. F. Germană, In- 
Republica Arabă 

Zeelandă. Echipele 
A. U. vor parti-

Suedia, S. U. 
dia, Iugoslavia, 
Unită și Noua 
Iugoslaviei și R.
cipa numai la competiția de lupte 
clasice, iar cele ale Indiei și Noii 
Zeelande la lupte libere. (Agerpres)

Redacția și administrația: București, str. Vasiie Conta nr, 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str, Bre^ojann 23—25,


