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Cît mai multi tineri
în întrecerile

Concursului culturai-
sportiv!

Tn toate orașele și satele 
trie.i întrecerile Concursului 
tural-sporliv al tineretului sînt în 
plină desfășurare. Consiliile aso
ciațiilor sportive acordă o mare a- 
tenție^acestni eveniment menit să 
atragă masele de tineri în acti
vitatea cultural-sportivă. In aceste 
zile, scenele căminelor culturale, 
ale sălilor de festivități din în
treprinderi și instituții, și firește 
bazele sporii re,sînt înțesate de tine
ri și tinere. Tineri îmbrăcați în cos
tume naționale și de sport se în
trec cu însuflețire.

Deși timpul a fost deseori nefa
vorabil pentru întrecerile sportive, 
totuși, zeci de mii de tineri din 
întreaga țară și îndeosebi din re
giunile Brașov, Hunedoara, Timi
șoara și Suceava, au participat 
cu deosebit entuziasm la acesta 
întreceri. Nil încape îndoială că în 
perioada care urmează, inițiative
le asociațiilor sportive în ceea re 
privește organizarea Concursă ui 
cultural-sportiv al tineretului se 
vor intensifica. Paralel cu evolu
ția artiștilor amatori, firește că 
sportivii vor fi nelipsiți de la a- 
ceastă întrecere tinerească. Este 
indicat ca 
precum £ 
urmărească 
ap" orin 
trecerile acestora.

Cît mai inul ți tineri Iu întrece
rile Concursului cultural-sportiv 
al tineretului !

pa
cul-

tinerească, 
antrenorii, tehui denii 
sportivii fruntași 
disputele tinerilor, 

sfaturi competente

să 
să 
in-

Miine începe cea de a lll-a ediție 
a „Cupei Păcii" la rugbi

In primul meci echipa R. P. Romîne 
întîinește reprezentativa R. P. Polone

In două orașe din R.S. Ceho
slovacă—Praga și Bratislava — 
vor fi inaugurate mîwie între
cerile din cadrul celei de a 
IH-a ediții a „Cupei Păcii" la 
rugbi la care participă echi
pele reprezentative aile R.S. 
Cehoslovace, R.D. Germane, 
R.P. Polone și R.P. Romîne.

Echipa R. P. Romîne, câști
gătoarea edițiilor precedente 
ale competiției (București — 
1959; R. D. Germană — 1960), 
s-a pregătit cu toată atenția 
în vederea acestui important 
eveniment internațional care 
se desfășoară sub semnul cola
borării frățești și al prieteniei.

Pentru rugbiștii noștri frun
tași ,,Cupa Păcii" constituie o 
verificare utilă înaintea unor 
examene sportive dificile cum 
sînt întilnirile cu reprezenta
tiva Italiei (București, 11 iu
nie) și Franței (meciul 
programat în toamnă).

Lotul rugbiștilor noștri a pă
răsit Capitala în cursul zilei de 
duminică. Au făcut deplasarea 
următorii jucători: Peneiu—Cio
bănel, 
Chiriac, Stănescu — 
Demian, Rusii 
rinache 
san. Al. 
Iliescu, 
Zlătoianu,

Sîntem 
tativa țării noastre va avea o 
comportare la înălțimea pres
tigiului cucerit în ultimii ani 
de rugbiu! roininesc.

Iată acum programul meciu
rilor din cadrul celei de a

IlI-a ediții a „Gupei Păcii", 
miercuri 24 mai: PR AG A :
R, S. Cehoslovacă — R. D 
Germană; BRATISLAVA: 
Română — R. P. Polonă;
neri 26 mai: BRNO : R.
Română — R. D. Germană 
R. S. Cehoslovacă — R.
Polonă; sîmbătă 27 mai
PRAGA: R. P. Română — R.S. 
Cehoslovacă; duminică 28 mai 
R. P. Polonă — R. D. Ger 
mană.

R.P. 
vi* 
P.
F 
P.

Un singur jucător militar 
(Cociș, caschetă albă) tntr» 
trei adversari, nu poate pro
duce — pentru moment — 
emo(ii prea mari formației a- 
rădane. bază din meciul de 
polo C.C.A.—L.C. Arad, dispu
tat în cadrul campionatului re
publican fi care a revenit echi
pei bucureftene cu scorul de 
5—3.

Schimbare în turneul echipei Hajc'uk Split

C.C.A.—primul adversar
al puternicei formații iugoslave

este

Wusek, Irimescu, Sava—
Moraru, 

Preda, Ma- 
— Teofilovici, Căpu- 

Ion eseu și Cordoș, 
Graur, Iordăchescu, 
Drobotă.

convinși că reprezen-

Săptămâna aceasta ne va 
vizita una din cele mai bune 
echipe iugoslave de fotbal, 
Hajduk din Split, care se 
bucură de o frumoasă reputa
ție pe continent. După cum 

am anunțat, echipa faimosu’ui 
internațional Vukăs va susține 
la noi două meciuri. In pro
gramul acestora, însă, a inter
venit o modificare : Hajduk nu 
va mai juca primul meci vi
neri la Ploiești cu Petrolul — 
care duminică a arătat o for
mă slabă —, ci tot Ia Bucu
rești în compania formației 
noastre campioane C.C.A. Și 
această înfcîlnire, ca și aceea 
de duminică cu Rapid, va avea 
loc pe stadionul „23 August".

Deci, în perspectivă două. 
spectacole fotbalistice de nivel 
tehn c ridicat, la care își vor; 
da contribuția cele trei echipe,, 
toate în formă bună la ora- 
actuală. Oaspeții, Teprezen-1 
tanți ai unui fotbal considerat- 
în Europa drept foarte spec-'. 
taculos, se află pe locul trei 
In clasamentul Iugoslaviei și 
luptă cu șanse mari la locul 
doi. Reamintim că Hajduk a 
dispus anul trecut de Progre
sul, la Spirt, cu 4—0.

Deoarece C.C.A. joacă vineri, 
cu Hajduk, meciul său de cam-' 
pionat cu Minerul de domini-i 

pentru ■că a fost a minat 
miercuri 31 mai.

HAJDUK — DINAMO 
ZAGREB 4—1

In categoria B la fotbal

e Metalul Tîrgovsște sau Dinamo Galați ? * S-au complicat lucrurile în 
seria a lll-a, unde candidează patru echipe la primul loc ® Cu patru puncte 
avans și trei jocuri acasă, Dinamo Pitești nu mai are emoții © Cine cu cine 

mai are de jucat.

lucrn-

Cu același viu interes, dacă 
iu ma-i mare uneori, ei 
nărită și întrecerea e< 
le fotbal din categoria 
nod deosebit atrage 
upta pentru primul loc.

Dacă în seria a doua
ile se prezintă clare (Din mo 

-’itești nu mai poate pierde lo
ial întîi, avind patru puncte 
ivans și trei jocuri acasă, prin- 
re care și acela cu principalul 
>ă concurent, Știința Cra'io- 
ra). în schimb în celelalte două 
ierii situația este cît se poate 
ie complicată.

In seria I continuă pasio-

nanta întrecere între Metalul 
Tîrgov-iște și Dinamo Galați, 
îivtre care în prezent există un 
singur punct diferență. In eta
pele următoare, fiecare are de 
susținut cîte două jocuri acasă 
și trei în deplasare:

Metalul cu : Rulmentul Bîr. 
lad (d), Dinamo Galați (a), 
Prahova Ploiești (d), Flacăra 
Moreni (a), C.S.M, Brăila (d).

Dinamo cu : S.N.M. Con
stanța (a), Metalul Tțrgoviș- 
te (d), Poiana Cîmpina (d), 
Rapid Focșani (a) și Prahova 
Ploiești (d).

Rezultă că meciul dintre ele, 
de la 4 iunie, poate fi bextărî- 
tor. Insă, or’ce ------- 1
bună, orice punct 
deplasare va cîntări foarte mult 
în balanța șanselor.

De altfel, ca și în seria a 
IH-a, unde nu ma-i puțin de

comportare 
cîștigat în

(Continuarț în pag. a 5-a)

Fază din meciul C.F.R. Grivifa Roșie—Progresul desfășurat IB 
cadrul etapei a Il-a a „Cupei de vară": o acțiune pe linia de tMk 
sferturi inițiată de rugbiștii feroviari.

- D ’ 1
Intrecînd la scor pe Dinamo 

Zagreb (4—1), echipa Hajduk 
din Split păstrează încă șanse 
de a ocupa locul doi în cam
pionat. Pentru titllu mai luptă 
acum doar Partizan (care a 
învins în cea de a 21-a etapă 
cu 5—2 pe Sarajevo) și Stea
ua roșie (2—0 cu Rjeka). Ce
lelalte rezultate ale etapei 
Vardar — Split 0—0, Vojvo- 
dina — Radnicki 2—1, Velej 
— O.F.K. Beograd 5—2. Cla
samentul : Partizan 30 p., ur
mată de Steaua roșie — 29 p, 
Hajduk — 28 p, Dinamo Za
greb 25 p. etc. Campionatul 
iugoslav se întrerupe pentru 
două săptămîni pentru a face 
loc finalei Cupei (28 mai)_ și 

meciului contînd pentru prelimi. 
nariile campionatului mondial . _ _
pe Ciire reprezentativa iugfo- Din înaltul cerului, ploaia se scurge fără întrerupere... Ptutăna <
Slavă îl va susține în compa-T «-?i putea îndeplini sarcinile, secretarii concursului de atletism 4» i 
nia selecționatei R. P. Polonei pe stadionul Tineretului din Capitală au făcut apel la eubnrile da 
(4 iunie). marcaj pentru a se feri de picăturile de apă.

Atleții noștri au luat un start bun 
în noul sezon

Din sumar

Pe o pistă grea, trei sprinteri; Stamatcscu, Mănescu fi Nc.delca au 
toborît sub 11,0 sec. pe 100 m.

foto ;B, Ciobanu■c.j’- ■> as '■

Ținînd seama de felul în care 
se desfășurau întrecerile pri
mei zile de concurs, oricine 
putea fi tentat să creadă că 
este vorba de o competiție 
de... toamnă și nicidecum de 
concursul de primăvară al se
niorilor. Frigul și mai ales 
piloaia torențială care a căzut 
aproape fără întrerupere toată 
după-amiaza au fost adversari 
puternici dar nu... invincibili. 
Atleții noștri fruntași, dornici 
să concureze Ia un nivel cît 
mai ridicat, au trecut destul 
de repede peste amărăciunea 
provocată de timpul nefavora
bil și de pista desfundată și 
aruneînd în focul luptei spor
tive toată energia au reușit 
să realizeze rezultate remarca
bile De altfel, se cuvine să 
constaU.m că, perfotmaniele în-.

registrate, în special sîmbătă, 
ar fi fost în mod normal eu 
cel puțin 20% mai bune.

★
Intr-o formă excelentă, ma

rea noastră campioană lolanda 
Balaș a trecut cu ușurință 
peste ștacheta înălțată la 1,85 
m (tot atît a sărit și la J. O. 
de Ia Roma) și doar pista de
venită impracticabilă a deter
minat-o să renunțe la tenta
tiva doborîrii recordului mon
dial. Sîntem convinși că în alte 
condițiuhi Ioli ar fi încheiat 
întrecerea cu ...al 12-lea record 
mondial al eil

In afara acestui excepțional 
1,85 m al Iolandei Balaș con
cursul de pe stadionul Tinere
tului a prilejuit obținerea unei 
serii întregi de rezultate re
marcabile, lu primul riad M

atenția cuvenită recordu- 
republioane. Mircea Ur- 
(antrenor Tib. Foldvary)

dăm 
rilor 
sac 
a egalat pentru a treia oara 
(de două ori în acest an) re
cordul probei de 110 mg; Vir
gil Manolescu (antrenor Ion 
Benga) și-a corectat propriul 
record cu peste 1 metru. San
da Grosu (antrenor Silviu Du
mitrescu) a dovedit că rezul
tatul obținut în sală (5,91 m) 
nu a fost o întîmp'lare, în sfîr- 
șit Petre Astafei (pregătit de 
prof. D. Gîrleanu) și-a îmbu
nătățit pentru a treia oară, în 
acest sezon, recordul de ju
niori (4,10 m, 4,14 m, 4,20 m). 
El a sărit cu dezinvoltură din 
prima încercare toate înălți-

R. VIL.

• Uniunea Sovia- 
tică a preluat primul 
loc în ierarhia 
națională a 
mului amator

• Categoria A la % 
fotbal în note și cifre «

• Au fost desem- «
nate echipele finaliste § 
ale campionatului re- $ 
publican de șah (6

• Reprezentativa 2 
de baschet a țării » 
noastre se află în (g 
real progres S

• Ecouri după me- 2 
ciul Dinamo - Bangu

• Fotbal pe glob «

inter- 
cicii»-

. îp pag. a 7,-ffi



tencnrsul cnltural-sportlv in plltifl dcsiașnrarc

ÎNTRECERI TINEREȘTI
roase greșeli, lupta este strânsă. Se 
termină meciul. Buchetele de garoafe 
albe și roșii ce se schimbă intre 
„combatante" pecetlulesc această in
tilnire tinerească. O dată cu florile 
sînt înminate și sincerele felicitări. 
Au învins fetele din echipa Centrala 
Academiei cu 2—1.

Ar

ca 
de 
de 
de

Nimic nu a lipsit ca „premiera" 
eompetițiilor de mase, din cadrul aso
ciației sportive de pe lingă Academia 
R.P.R., să fie reușită. „Reflectorul", 
eare atitea zile a stat ascuns in dosul 
norilor pufoși, soarele, a luminat din 
plin. Atmosfera caracteristică marilor 
competiții s-a făcut și ea simțită deși 
■a se întreceau decit începători in ale 
•portului.

In rîndurile de mai jos redăm cîteva 
instantanee din această întrecere a 
tinereții, Concursul cultural-sportiv.

In „actul I" pășesc pe „scena" ga
zonului formațiile Centrala Academiei 
și Institutul de Fizică atomică. Și 
treburile să meargă bine, funcția 
„regizor" e îndeplinită de arbitrul 
categoria A, Ion Sirbu. Regizor,
altfel, foarte sever, care fluieră orice 
greșeală. Și astfel, „derbiul" intern 
începe. Se întrec doar cele mai bune 
formații de fotbal din cadrul asocia
ției. Cînd unii, cînd alții sînt în atac. 
Cei doi portari, Ion Mihăilescu, teh- 
hician-laborator la I.F.A. și Vasile 
Cubic, tehnician la Institutul de Me
canică aplicată, au „de lucru". După 
cele două reprize scorul este de 1—1. 
Se joacă și prelungirile de rigoare și 
scorul devine... 2—2. O scurtă „con
sfătuire" pe gazon. S-au înțeles. Se vor 
trage cite cinci lovituri de pedeapsă 
la fiecare poartă. Interesul crește la 
maximum. Cine va reuși 7 Primii care 
încearcă poarta adversă sint cei de 
la I.F.A. Prima lovitură e.~ ratată. Ce 
faceți băieți 7 A doua lovitură și... o 
nouă ratare. „O si pierdem I" gindesc 
cei ce urmează la „tras". Dar ultimele 
trei lovituri se dovedesc imparabile. 
Ce vor face cei de la Centrala Aca
demiei 7 Ei transformă prima lovitură, 
• doua, a treia. Victoria pare să în
cline in favoarea lor dar iată că a 
patra lovitură e apărată de... bara 
porții. Urmează punctul culminant al 
întrecerii. Va 
de a cincea 
hamletiană e 
nul terenului,
tr-o certitudine de tehnicianul Insti
tutului de Mecanică aplicată, Virgil 
Mitrea. Așa ia sfințit întrecerea dintre 
cele două formații. Scor final 6-5 
pentru Centrala Academiei.

Alături, tot la „scenă deschisă", se 
luptă formațiile masculine de volei. 
O pasă, o ridicare, o „bombă" necru
țătoare — și iată punctul victorios cu 
ajutorul căruia echipa masculină a 
Centralei Academiei reușește să se 
claseze pe primul loc. Ea a avut ad
versari grei 
ma întilnire 
celor de la 
ția scorului, 
pregătiți, 
Academiei inving. Urmează 
confruntare, de data aceasta 
pa Institutului de cercetări 
tice, echipă care este întărită și cu 
elemente de la Institutul de Cercetări 
economice. Formația Centrala Acade
miei învinge tot cu scorul de 2—1. 
Iată cîțiva dintre jucătorii de bază 
ai acestei echipe: Iancu Mihăilescu 
(aspirantură), M. Creiescu (economist), 
Florian Toțan (tehnician la Metrolo
gie și Prototipuri).

în ambele jocuri. In pri- 
a înfruntat reprezentativa 
Garaj. Emoțiile, in evolu
au fost reciproce.

cei din formația 
înving.

Mai bine 
Centrala 
o nouă 

cu echi- 
lingvis-

★

ft iau nu va fi gol cea 
lovitură 7 Și dilema... 

transformată, pe gazo- 
de lingă lacul Tei, în-

Tirziu, cînd umbrele liliachii invă- 
luiau pitorescul peisaj de pe malul 
lacului Tei, s-au despărțit cu toții. Le 
părea rău și le părea bine in același 
timp. Iată explicația acestor simță
minte contradictorii: le părea rău că 
a trecut timpul așa de repede și a fost 
atit de frumos, le părea bine că între
cerile au fost atit de reușite și mai 
ales că această competiție a marcat 
șirul unor numeroase întreceri de mase 
ce vor fi organizate în acest an.

A IV-a ediție a campionatelor 
internaționale ale R. P. R

• In cîteva rînduri despre trăgătorii noștri fruntași • Sportivi 
de valoare în loturile R. P. Ungare și R. D. Germane

• Cîștigătorîi edițiilor precedente
aflăm în preajma unui eveni- 
sportiv așteptat cu mult inte- 

sportului din 
campionatele interna-

Ne 
ment . . ,
res de către iubitorii 
țara noastră: c_...r'___ _ _____
ționale de scrimă ale R.P.R., progra
mate în Capitală în zilele de 26, 27 
SÎ 28 mai.

Importanța acestei tradiționale în
treceri sportive aproape că n-ar mai 
trebui subliniată. Cei care au urmărit 
edițiile anterioare ale ,,internaționale
lor" și.au putut da seama cît de utilă 
este trăgătorilor noștri confruntarea 
cu diferite Școli de scrimă 
Europa.

Dar, importanța campionatelor 
ternaționale ale R.P.R. sporește 
prin faptul că ele sînt programate 
ajunul unor confruntări hotărîtoare 
pentru scrima noastră masculină — 
intîlmrea bilaterală cu reprezentati
vele R. P. Polone de la Varșovia în 
prima decadă a lunii iunie și un mare 
concurs internațional ce va fi găz
duit, în continuare, de capitala Po. 
foniei populare, apoi campionatele 
mondiale și meciul revanșă cu echi
pele R.S.S. Bieloruse.

• Țara noastră va 
la „internaționale" de 
24 de trăgători (cîte 8 
mă). Cîteva cuvinte despre, cei care 
concurează cu cele mai mari șanse 
la primul loc în întrecerea care va 
Începe vineri în sala Dinamo.

Floretiștii... Așteptăm ca aceștia să 
dea deplină satisfacție. Ei dețin — 
din rîndu-1 trăgătorilor •— cea 
bună formă. Ionel Drîmbă, 
Mureșanu, Sorin Poenaru și 
Gsipler sînt principalii noștri repre
zentanți, cei cărora li se poate a- 
corda cel mai mare credit. Spadasi
nii... Din mijlocul lor, cei mai în mă-

in
și 
în

fi reprezentată 
un număr de 
de fiecare ar

mai 
Tânase 

Attila

Sportive din 22 de țări
vor participa la 'întrecerile

„Cupei Europei1*

★

Pe o altă „scenă" are loc întrecerea 
Voleibalistelor. Cineva spunea în glu
mă că spectatorii prezenți făceau o 
„galerie" de se auzea pină... la Arcul 
de Triumf. Bineînțeles că n-a fost 
chiar așa. Galeria era mică, in schimb 
inimoasă. Sub fileu erau 
luptă formațiile Biblioteca 
Academiei.

Dintre bibliotecare cea 
aste Elena Dimcea. E pe
Echipa ei cucerește primul set. Apoi 
•corul devine 1—1. In final, deși ner
vozitatea se face simțită prin nume-

in plină 
și Centrala

mai activă 
tot terenul.

OTTO BENKO

O „bombă” șt... echipa Centrala Academiei reușește să se claseze pe pri
mul loc. Foto : H. Nandi

sură să ne aducă o victorie sînt Cons
tantin Stelian, campionul țării și Răz. 
van Dobrescu, un trăgător a cărui 
comportare este tot mai valoroasă de 
la un concurs la altul. Dintre sa- 
breri, _ trei trăgători apar cu șanse 
sensibil egale : Ladislau Rohoni, Du
mitru Mustață și Cornel Pelmuș.

• Pină la această dată au confir
mat participarea trăgătorii din R. P. 
Ungară și R. D. Germană. Din rân
dul sportivilor maghiari fac parte 
floretiștii Nyomarkay și Pacseri (lo
cul II și, respectiv III la campiona
tele R.P.U. din anul trecut), spada
sinii Gabor (campionul țării) și Ba- 
rany, sabrerii 
Pesza.

Scrimerii din 
fi reprezentați 
mu th Seiferth și Werner Hanke (j ca
retă), Hans Ulrich Jănicke — campion 
în mai multe rînduri 
Klein (spadă), Rolf Herter 
pion in 1960 — și 
bie),

Szerencses, Rostas și

R. D. Germană vor 
prin trăgătorii Hel-

și Thomas 
cam- 

Heinz Ruppert (sa

S. TIBERIU
v Iată 

precedente ale 
ternaționale de scrimă ale R.P.R.:

FLORETA:
ediția 1 (27—30 septembrie 1956)

Tănase Mureșanu (R.P.R.) 
ediția a II-a (14—17 noiembrie

cîștigătorîi edițiilor 
Campionatelor in-

1957) : Bertalan Szocs (R.P.U.)
ediția a IH-a (29 oct. — 1 noieni-

brie 1960) : At. Csîpler (R.P.R.).
SPADA:

ediția I : Wojicech Ridz (R.P.P.)
ediția a II-a: Dieter Fanger

(R.F.G.)
ediția a III-a : Angelo Maeștri

(Italia).
SABIE

ediția I : Janus Pawlowsky
(R.P.R.)

ediția a
(R.P.U.)

ediția a IlI-a : Ladislau Rohoni
(R.P.R.)

II-a: Sandor David

După Campionatele internaționale 
ale R.P.R., un alt eveniment impor
tant stă in centrul preocupării gim
nastelor noastre fruntașe: participa
rea la „Cupa Europei". Această com
petiție, în cadrul căreia se vor în
trece cele mai bune gimnaste de 
continent, va avea loc la Leipzig 
zilele de 3-4 iunie.

Pină acum s-au desfășurat două 
diții ale „Cupei Europei" : (1957
București și 1959 — Cracovia), cîști- 
gate de Larisa Latînina (U.R.S.S.) ș 
respectiv de Natalia Kot (R. P. Po
lonă). Gimnastele noastre au avut d< 
fiecare dată o compartare remarca
bilă: la ambele 
Leușteanu 
II-lea, iar 
IH-lea.

In acest
lor reprezintă o cifră record. La co
misia de organizare au sosit pini 
acum înscrieri din 22 de țări (faț; 
de 10 țări- participante la Bucureșt 
și 14 la Cracovia). Iată țările înscrise 
Anglia, Austria, Belgia, R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, Danemarca 
Finlanda, Franța, R. D. Germană 

Germană, Italia, R.P.F. Iugo 
Luxemburg, Norvegia, Olanda 
Polonă, Portugalia, R. P. Ho- 
Spania, Suedia, Uniunea So

ÎB

e-

competiții Eler 
s-a clasat pe locul a 
Sonia Iovan pe cel de a

an numărul participante-

R. F. 
slavia, 
R. P. 
mină,
vietică, R. P. Ungară.

Gimnastele noastre se pregătesc ci 
sîrguință pentru aceste întreceri. Dit 
selecționata noastră fac parte : 
nia Iovan, Elena Leușteanu, 
Niculescu, Emilia Liță, Uita 
ceanu, Atanasia Zîmbreșteanu. 
acest lot vor fi desemnate cele 
gimnaste care ne vor reprezenta la 
„Cupa Europei". Ele vor avea de 
apărat un loc bun cucerit în primele 
două ediții ale acestei întreceri și 
tocmai de aceea trebuie să se pregă
tească cît mai bine.

: So- 
Eleni 
Pore-

Din 
două

Concursul nostru: Pentru cea mai bună corespondență

O inițiativă rodnică
Consiliul raional U.C.F.S. Tirgo- 

viște, sprijinit de comitetul raional 
P.M.R., a inițiat cursuri pregătitoare 
cu președinții asociațiilor sportive și 
cu profesorii de educație fizică din 
raion. La aceste cursuri, care au avut 
loc la Tirgoviște, au fost predate și 
seminarizate o serie de probleme im
portante și actuale ca: organizarea 
muncii de agitație și propagandă în 
cadrul asociațiilor sportive, planul

de măsuri pentru aplicarea și înde 
plinirea obiectivelor mișcării de cui 
tură fizică și sport pe anul 1961, sar 
cinile organizațiilor U.T.M. și al 
consiliilor sindicale comunale în do 
meniul culturii fizice și al sportului 
calendarul sportiv ș.a.

După fiecare predare au urmat se 
minării. La cursuri s-au evidenția 
Marieta Casandra, profesoară de edu 
cație fizică, Ion Banaru, de la A.S 
Pomicultorul, Gabriela Crețu de 1.

De-aș mai fi tînăr...
• De peste 4 ori înconjurul pămîntului • De 27 de ani pe pistele de atletism • Mă pregătesc pentru ultimul maraton

Îmi uninteso perfect următoarea sec
ta petrecută la Atena, ta preziua Balca
niadei din 1957. Pe marele stadion ate
nian avea loc ultimul antrenament înain
tea concursului. Atileții se pregăteau de 
■or. Pe pistă, veteranui echipei noastre 
<î al jocurilor, Dinu Cristea acoperea 
tar# după turt. Pe margine, un arbitru 
fiec, cu părul nins, 11 urmărea pe Dinu 
«a toată atenția și toată curiozitatea.

— Formibabil ! N-aș fi crezut că mai 
deargu ți acum. Are cred peste 45 de 
uni... Eu am pus de mult pantofii în 
•ui ți el tot se ține tare !...

Să nu mt să vă spun el interlocuto- 
■ul meu ora fostul alergător de fonul 

de mai multe ori campion bal- 
•anic.

La fooheierea antrenamentului revede
rea lui Dinu eu Ragaxos a fost însoțită 
de multe îmbrățișări. Apoi, povestiri de-o 
parte și alta, amintiri, multe amintiri ți 
• întrebare a lui Ragar.os :

— Mai ai de gtnd să alergi încă mult 
timp ?

‘ “ — Prea mult nu. Doar ptnă ta ’961. 
Atunci roi împlini 50 do ani și... gata 
eu competițiile. De alergai voi alerga 
ett timp voi mai putea sta pe picioare. 
Ce să-i foci, asta a fost și rămlne ma- 
taa /Misiune a vieții mele...

i; •— Bravo Dimie, oști ea adevărat for- 
poidnbil I

SPORTUL POPULAR
a 2-a N«r. 3828

Zilele trecute l-am revăzut pe Dinu 
la Șosea. Nu venise ca să sc plimbe. Se 
antrena.

— Mă așteaptă un sezon greu fi nu 
vreau să mă fac de ris. Maratonul nu 
e jucărie. Trebuie să lucrezi serios ca 
să poți răzbi. Și apoi acesta e și ulti
mul meu an de atletism. Vreau s4 
,.plec‘' cu cele mai frumoase amintiri, 
înțelegi ?

0 jumătate dc veac, dui care nun bone 
de 27 de ani pe pistele stadioanelor, pe 
parcursul crosurilor și pe traseele me- 
raioanelor. In total a parcure peste 
160.000 de kilometri, adică de peste 4 
ori ocolul pămîntului. Dina Cristea ae 
află și astăzi printre cei mai valoroși 
fondiști ai țării și în raport eu vtreta 
sa și printre cei mai buni din... lume. 
Atletismul mondial cunoaște puține mc- 
menca exemple de longevitate eptxrtÎTl 
ca cel al lui Dinu, recordman al 0ru 
pe 10.000 m. încă acum patru ani, eam- 
pion la maraton pînă mai iert elaltlien 
etc.

Din 1932 și pînă astăzi „nea Duiuw 
a fost de două ori campion balcanic, a 
cîștigat de 5 ori cursa „veteranilor*  la 
crosul ziarului „L’Humanitd”, a fo®t âe 
nenumărate ori campion și recordman al 
țării, a repurtat victorii în sumedessie de 
competiții internaționale, a fost «n exem
plu permanent pentru toți tinerii atleți 
de felul în care trebuie să sc pregăteas
că lui sportiv, de felul în care trebuie

înțeleasă viața sportivă (Dinu n-a pus 
niciodată o țigară în gură !), de felul 
in care trebuie să lupte un sportiv pen
tru culorile clubului și mai ales ale 
țteii.

Cu patru ani în urină, la campionatele 
republicane de la Cluj, Dinu venise cu 
nuna grea. Iși lăsase tatăl grav bol- 

Și înainte ca starterul să fi dat ple
carea ta cursa de 10.000 ni cineva i-a 
dat • telegramă prin care i se vestea 
moartea părintelui său. Cu lacrimile 
piroindu-â pe oliraji Dinu Cristea a luat 
totuși startul și s-a clasat pe locul doi ! 
Altădată, la Paris, dimineața a alergat 
la wxetcranâ” și a cîștigat. După amiaza 
a concurat din nou, la „consacrați*  — 
ta marele cros al ziarului „L’lluinauite” 
ți e-a clasat destul de bine. La Belgrad, 
ta 1956, i « a spart termosul ou mmcare 
*i • acoperit tot parcursul maratonului 
fM aici «n fel de alimentație 1

..^Atletismul a fost pentru mine ma- 
Mb pasiune a vieții, mi-a spus Dinu, 
'Aas începui să alerg tn 1932, dar cele 
med do preț bucurii le-am avut abia din 
1944 tncoace. înainte vreme eram un 
eerrecare, un subiect de „pariuri" la di
ferite eencursuri, mă antrenam cum pu
team, fără nici un obiectiv precis, fără 
■a> plan oarecare (alergam cît puteam ți 
•sta ara totul)...

La concursurile din străinătate eram 
trimis, de cele mai multe ori, prin suh- 
•cripții publice. Călătoream, zile și nopți,

în clasa a IlI-a, cu hrana rece luată de- 
acasă...

Iu anii luminoși ai regimului nostru, 
pot spune că m-am născut pentru a doua 
oară ! Și de fapt, abia acum am început 
și eu atletismul ! Am la dispoziție tot 
ce-mi trebuie (stadioane perfect utilate, 
materiale, echipament, antrenori pri- 
cepuți), mă bucur de atenția și prețui
rea tuturor, am fost decorat și am fost 
distins cu titlul de Maestru emerit al 
sportului. Este o diferență imensă între 
lot ce este acum ți ceea ce era eu ani 
în urmă, așa — cum să spun mai bine 
— ca de la cer la pămînt. Și ou asta 
cred că am spus tot

Părăsind activitatea atletică competi- 
țională o fac cu sentimentul datoriei 
împlinite. Dar ți cu un mare regret. îmi 
pare atit de rău că nu m-am născut mă
car cu 20 de ani mai tîrziu. Vă asigur 
că dacă aș fi iarăși tînăr și m-aș apuca 
acum de atletism, nu m-aș da bătut 
pînă nu m-aș „duce" sub 14 minute pe 
5.000 m. sub 29 de minute pe 10.000 m 
și sub 2 ore ți 20 de minute la mara
ton.

Tineretul nostru căruia regimul de
mocrat-popular i-a creat asemenea con
diții, la care noi — in trecut — nici nu 
ne puteam gîndi, are datoria să mun
cească mai mult ți mai bine, are dato
ria să bu precupețească nici un efort 
pentru a putea răspunde, prin rezultate 
cît mai bune, grijii de adevărat părinte 
a partidului nostru iubit.

A.S. Progresul Brănești, Dumitr 
Gheorghiță de la A.S. Recolta Adîn 
ca, Anton Zefir de la A.S. Zefiru 
Pucioasa ș.a. Cursurile au fost rod 
nice, deoarece după încheierea lo 
s-a constatat un simțitor salt caii 
tativ în activitatea sportivă a școli 
lor și a asociațiilor.

Inițiativa consiliului raional UCF.' 
Tirgoviște merită toate laudele. E; 
trebuie să constituie un exempli 
pentru alte consilii U.C.F.S. care do 
resc să contribuie la ridicarea nive 
lului profesional al cadrelor tehnic 

didactice.
MIȘU AVANU

JROMEO V ILARA

O CABANA 
pentru vînătorii 

și pescarii sportivi
La Crișan, in inima Deltei Dună 

rii, a început anul trecut construcții 
unei frumoase cabane menită să găz 
duiască vînătorii și pescarii sportivi 
Actualmente, cabana a ajuns în sta 
diu de finisare șt peste puțină vrem 
va putea adăposti 35 de oaspeți, o 
ferindu-le tot confortul necesar.

In afara cabanei de la Crișan 
pentru vînătorii și pescarii sportit 
s-au mai amenajat și s-au dat în fc 
losință pe malul lacului Sutghiol 
baracă și un debarcader pentru bărc 
Tot aci, filiala de vinătoare și pes 
cuit sportiv a pus la dispoziția mem 
brilor săi 10 bărci, față de 3 cite era 
pină anul trecut.

E. PETRE și L. BRUKNER
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Intr-o ședință cu părinții — una 
din numeroasele de acest fel or
ganizate de conducerea Școlii spor
tive de elevi nr. 2 din Capitală 
— o muncitoare textilistă de la 
F.R.B., Maria Bilă, 
cuvîntul... A 
rind repede 
Explica celor 
rea radicală
Cu un an în 1 
neascultător, un 
școala, cu cartea. 
Mircea Bilă 
BLEMA pentru 
școală.

L-a intilnit 
o minge de 
Victor Stănculescu, 
la sportivă 
L-a urmărit 
plăcut mult, 
aptitudini de 
spune, avea ,,stofă". Mirajul unei 
mingi adevărate, a unui teren de 
sport gazonat, cu porți și plase, 
cu echipament, este firesc pentru 
orice copil. Darmite pentru unul 
care iubea fotbalul cu multă pa
siune. Legătura dintre elev și pro
fesor s-a făcut pe nesimțite. Lui 
Mircea Bilă i se oferea prilejul 
să-și vadă visul împlinit, să ajungă 
un adevărat fotbalist. Bineînțeles 
că „acordul" trebuia condiționat de 
îndreptarea lui Mircea, de prezența 
sa regulată la școală, de învăța
rea lecțiilor.

— N-am știut multă vreme ce s-a 
petrecut cu copilul meu — spunea 
Maria Bilă. Era parcă altul. II gă
seam deseori stînd aplecat deasu
pra cărților, invățind cu sîrg. De
venise ordonat, ascultător, mă a- 
juta chiar la treburile gospodăriei.

Maria Bilă vorbea rar. Era co
pleșită de emoție. In răstimpuri, 
pe obraz i se prelingeau lacrimi. 
Altă dată lacrimi ale supărării 
(oare este ușor pentru un părinte 
să muncească pentru 
și să nu-și vadă în 
răsplătită strădania ?); 
crimi ale bucuriei.

a luat și ea 
vorbit simplu, cuce- 

intreaga asistență, 
prezenți transforma- 
a fiului ei, 

urmă — 
copil certat 
Intr-un 

constituia o 
familie și

Mircea, 
un copil 

cu 
cuvint, 

PRO- 
pentru

bătîndintr-o zi
cirpă, profesorul 

de la Școa- 
de elevi nr. 2.

minute în șir. I-a 
Mircea Bilă vădea 

fotbalist. Cum se

recent, cu prilejul unei consfătuiri 
initiate de conducerea Școlii spor
tive de elevi nr. 2 cu directorii 
școlilor medii din Capitală. La or
dinea zilei, tot probleme educative. 
Este doar un fapt dovedit că per
formanta sportivă, rezultatele de 
valoare sint legate și de grija pe 
care școala o manifestă față de 
educația elevilor, pentru formarea 
unei ținute corecte, a unei atitu
dini cinstite, in spiritul moralei 
comuniste. Cadrele didactice ale 
Școlii sportive de elevi nr. 2 se 
ocupă in marea lor majoritate cu 
bune rezultate de educarea elevi
lor din grupele respective. Ele iși 
rezervă o parte din timpul lor 
liber pentru a fi cit mai aproape 
de elevi, insoțindu-i in excursii, 
vizitind împreună muzei și expo
ziții. fabrici și uzine. Profesori ca 
I. Poplețanu și E. Jecu (atletism.), 
Valeria Pascal (volei), M. Stăncu- 
lescu (baschet). Ana llie 
tică), I. Pugliesse (rugbi), 
sănescu (canotaj) ș.a. sint 
aproape zilnic la școlile

(gimnas- 
C. Bîr- 
prezenți 
de bază 

ale elevilor lor, interesîndu-se 
situația școlară, consultindu-se 
profesorii diriginți, colaborind 
aceștia in problemele legate de 
ducație.

La realizarea unui conținut 
mai bogat al acestei munci de răs
pundere, un aport prețios îl pot 
aduce și directorii de școli, cadre 
cu o vastă experiență pedagogică, 
oameni cărora le-au trecut prin 
mină multe generații de elevi. Este 
îmbucurător să constatăm că in
vitația la colaborare făcută in ca
drul consfătuirii de către condu
cerea Școlii sportive de elevi nr. 2 
a găsit un larg 
parea însuflețită 
de școli medii i 
sfătuire pe teme 
gajamentele lor

de 
cu 
cu 
e-

..

«>■

ierarhia internațională a ciclismului amator
Impresii de la

francezi, italieni și danezi, 
cu pedale amator a fost do-

alți ru- 
repurtat 
succese 

adus, ca 
ierarhia 
amator.

cea de a XlV-a edifie a
primele locuri în clasamentele căță
rătorilor și ale sprinterilor. Omogenă, 
bine pregătită, echipa Uniunii Sovie
tice a dat tonul celor mai spectacu
loase acțiuni. N-a fost vreo evadare 
sau vreo acțiun^ importantă în care 
să nu se afle 2, 3 sau chiar 4 rutieri 
sovietici ! lurii Melehov, Victor Ka
pitonov, AaatoJii Cerepovici, Alexei

„Cursei Păcii**
Moskvin au spulberat literalmente 
șansele tuturor celorlalți contracandi
dat La șefia cursei. Iată de altfel 
— marcată în cifre — comportarea 
excepțională a reprezentanților Uniuni; 
Sovietice. Cifrele cap de coloană 
dică etapele, iar cele din dreptul 
melor alergătorilor locul ocupat 
clasamentul etapei respective.

in- 
nu- 

în
La

copilul său 
nici un fel 

astăzi la- 
Muncitoarea 

Maria Bilă venise direct din schim
bul de noapte să mulțumească șco
lii pentru că a ajutat-o să-și vadă 
copilul readus pe drumul cel bun... 

...Ne-am amintit de „cazul Mircea 
ca și de altele asemănătoare.

> ecou. Partici- 
a directorilor 

la această con- 
educative și an- 
ne îndreptățesc 

să credem că inițiativa Școlii spor
tive de elevi nr. 2 și-a atins pe 
deplin scopul. Intr-un viitor apro
piat ne propunem să scriem despre 
roadele acestei colaborări.

TIBERIU STAMA

După 
sportul 
minat ani de-a rîndul de excelenții 
alergători din R.D. Germană. Gustav 
Schur, Bernhardt Eckstein, Erick Ha
gen, Manfred Weissleder și 
tieri din R.D. Germană au 
pentru culorile patriei lor 
de mare răsunet care le-au 
un corolar, primul loc în 
internațională a ciclismului
Poziția lor fruntașă a fost în ultima 
vreme cu insistență asaltată de ci
cliștii sovietici. In „Cursa Păcii", la 
campionatele lumii, în „Turul Egiptu
lui", la „Cupa Marcel Cachin'1 și în 
alte întreceri internaționale cicliștii 
sovietici au repurtat rezultate tot mai 
bune, care marcau un progres evi
dent și sigur. Reprezentanții Uniunii 
Sovietice au cucerit victorii de pres
tigiu și au adus în arena internațio
nală un nou stil.- al luptei continue, 
în dauna tacticii pasive, de așteptare. 
Pregătirea tot mai bună, dirzenia, 
maturitatea tactică — toate acestea 
au făcut ca Ia Jocurile Olimpice de 
la Roma ciclismul sovietic să obțină 
cea mai mare victorie din istoria sa 
locul I prin Victor Kapitonov — în 
cursa pe circuit. Surprinși, specialiș
tii occidentali au pretins confirma
rea acestui mare rezultat pentru a-i 
putea declara pe alergătorii sovietici 
„ași ai pedalei". Și toate privirile au 
fost ațintite asupra celei de a XlV-a 
ediții a „Cursei Păcii" — un adevă
rat campionat mondial de mare fond 
— în care aveau să se confrunte 
principalele forțe ale ciclismului ama
tor mondial. Faptul că în aceste 
priviri s-a putut citi cu fiecare zi tot 
mai multă uimire,
trebuit 
tru a 
adresa 
vietice
ordinară a acestor alergători, marele 
și totalul lor succes în cea mai 
grea cursă a ciclismului amator. De-a 
lungul celor aproape 2.500 km — pe 
o vreme infernală — alergătorii so
vietici au dominat cu deplină auto
ritate întrecerea, au cucerit 8 victorii 
de etapă, din totalul de 13, au ocu
pat primul toc în clasamentul gene
ral individual (alți doi cicliști so
vietici au ocupat locurile 2 și 41), 
primul toc în întrecerea echipelor și

Petrov, Gatnan Saidhujin și
I

Stanislav echipăi, de asemenea.
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

lurii Melehov 6 1 3 59 1 2 13 22 2 24 55 1 t
Victor Kapitonov 11 18 13 11 2 7 17 35 9 13 26 7 3
A. Cerepovici 3 6 12 67 3 12 6 1 7 14 7 5 5
Alexei Petrov 10 25 20 1 41 14 24 25 1 2 1 30 31G. Saidhujta 2 24 17 77 13 13 20 4 3 11 26 8 16
Stanislav Moskvin 11 9 56 63 33 72 67 55 8 21 8 31 32U. R. S. S. 2 2 3 2 1 1 6 1 1 2 1 1
Cicliștii sovietici aui obținut deci clarat în unanimitate că este cel mai

8 locuri I, 5 locuri II și 5 locuri 111 în formă ciclist amator Pe care l-au
— în finalul etapelor, ceea ce dove - văzut. Leonid Seleșnev a ex;plic at
dește calitățile lor remarcabile de 
sprinteri. Despre orientarea lor tac
tică am mai vorbit. Trebuie să spu
nem însă că, d-acă echipa a analizat 
cu atenție situația din clasamente și 
a procedat în consecință, lurii Mele
hov a fost tot timpul în fruntea ac-

succesul genera! al elevilor săi prin 
pregătirea efectuată de-a lungul ani
lor. Cicliștii sovietici parcurg un pro
gram de antrenamente din ce în ce 
mai bogat. Volumul în continuă creș
tere al ședințelor de pregătire, spo
rirea intensității antrenamentelor, mă-

lurii Melehov — cîștigătorul celei de a XIF-a edilii a „Cursei Păcii 
primește înainte de plecarea în etapa a lil a sfaturi de la antrenorul său Eeonid 

Seleșnev
țiunilor, a făcut o adevărată risipă 
de energie, detașîndu-se categoric de 
ceilalți alergători. Victoriile sale din 
ultimele două etape — cînd normal 
trebuia să-și spună cuvîntul obosea
la — au arătat din plin valoarea 
excepțională a rutierului 
l-am văzut niciodată pe 
planul doi al cursei. In 
la conducerea plutonului 
trolat" fiecare încercare 
fiecare început de acțiune. Numai pe 
el nu l-a putut... „controla11 nimeni 1 
La sfîrșitul cursei specialiștii au de-

P.S. Pe cind inițiative asemănă
toare și in alte orașe ale țării ?...

sovietic. Nu 
Melehov pe 
permanență 
el a „con- 

de evadare,

că ziariștii au 
să apeleze la dicționare pen- 

găsi noi și noi superlative la 
reprezentanților Uniunii So- 

— reflectă comportarea extra-

Din activitatea unei comisii regionale

Gimnastica școlară cunoaște tn anii 
puterii populare o largă răspindire. Cam
pionatele republicane deschise elevilor șl 
elevelor din școlile de toate gradele 
sint bune prilejuri pentru dezvoltarea 
unor principale calități ca dirzenia, dis
ciplina și spiritul colectiv. Cu atlt mal 
mult cu cit la aceste mari competiții 
iau startul concurenți foarte tineri. lat-o 
de pildă, pe micuța elevă Maria An- 
drioaie (II ani) din Bacău, executin'! 
la bîmă —■ cu multă siguranță — o 
cumpănă.

rirea rezistenței în regim de viteză 
prin introducerea unor sprinturi mai 
lungi la antrenamentele de viteză — 
iată numai cîteva din metodele pe 
care antrenorul sovietic le-a adus 
la cunoștința presei. Fără îndoială, 
la aceasta trebuie adăugată conști
inciozitatea alergătorilor, 
măr de talente din care 
ționată echipa, dragostea 
ceștia își apără culorile 
Exemple de dîrzenie, de 
în

marele nu- 
este selec- 
cu care aș 
patriei l-or. 

seriozitate
muncă și de bună pregătire, cf-: 

cliștii sovietici au adus țării lor prin 
excepționalul rezultat din „Cursa Pă-: 
cii" primul loc în ierarhia intemațio4 
nală a ciclismului amator! Fără în< 
dorală că acest lucru îi va stimul aț 
și specialiștii vor fi martorii unorl 
noi și remarcabile succese ale aleto 
gătorilor sovietici.

UE LA COHESFODDEIIII
de 
de 
au

PRIN MUNCA PATRIOTICA
Peste 150 de muncitori și elevi 

i Țesătoria Teleorman, Fabrica 
lei. Școala de tractoriști ș. a.
restat mai mult de 10.000 ore mun- 
1 patriotică, acoperind cu brazde 
000 m. p. de pe suprafața bazei 
aortive C.F.R. din Roșiorii de Vede, 
î această acțiune s-au evidențiat în 
iod deosebit sportivii Fl. Dumitrescu, 
. Tomescu, Gh. Costesou și alți 
iieri și tinere.

AL. 0. POPESCU

INTR-O SINGURĂ ZI...

După terminarea lucrului, munci- 
■rii secției „Fenol-acetonă" a com- 
natului de cauciuc sintetic din 
nești au plecat să siringă fier ve
il. Angajamentul lor : 3000 kg în- 
-o singură zi. In după-amiaza aceea 
uncitorii din această secție, printre 
ire mulți utemiști și sportivi, au 
ansportat cu mașina la baza I.C.M. 
n Onești peste 4.000 kg. fier vechi. 
S-au remarcat cu acest prilej șa- 
stul Alexandru Nedelcuțâ, handba- 
itul Kurt Niemesch, fotbaliștii Pe- 
e Viorel și Dumitru Trotti?. ciclis- 
1 Cornel Cristian etc

PAUL DUfA

Nu cu mulți ani în urma, atletismul 
ploieștean se bucura de un bun re
nume, datorită rezultatelor bune ț>e 
care le obțineau sportivii din această 
regiune, a numărului important de 
elemente tinere și talentate ce împros
pătau loturile noastre reprezentative. 
Era evident că activitatea atletică din 
regiune preocupă în cel mai înalt 
grad organele sportive locale. Vasile 
Georgescu, Vasile Puiuleț, Teofil Chi- 
riliuc, Xenofonte Boboc — iată numai 
cîțiva dintre sportivii care au contri
buit la creșterea prestigiului atletis
mului din regiunea Ploiești.

Succesele obținute de acești atleți 
se datorau în bună parte și muncii 
temeinice, fructuoase, a comisiei re
gionale de atletism care a activat ne
obosit pentru dezvoltarea acestui 
sport în raioanele regiunii.

Dar, din păcate, dezvoltarea fru
moasă pe care o luase atletismul din 
regiunea Ploiești a fost la un moment 
dat întreruptă. „Anul 19G0 — ne spu
nea tov. Avram Corvin din comisia 
regională de atletism — n-a fost un an 
de laudă pentru noi, cei ce ne ocupăm 
de atletism in regiune. Stadionul Pe
trolul — singurul care poate găzdui in 
condiții bune antrenamentele atleților 
noștri — a fost închis multă vreme. Abia 
in luna octombrie a fost dat in folo
sință secțiilor de atletism, dar atunci 
nu se mai putea face mare lucru. Anii 
trecuți, la campionatele republicane 
de juniori atletismul ploieștean a fost 
reprezentat de un mare număr de 
sportivi. In anul 1959, de pildă, ne-am 
prezentat cu 48 de concurenți, reușind 
să ocupăm locul 7 in clasamentul ge-

neral. Anul trecut doar ... trei atleți 
din regiunea noastră au fost prezenți 
la startul acestei competiții".

Este clar deci că, spre deosebire 
de anii trecuți, în ultimul timp atle
tismul din regiunea Ploiești bate pa
sul, pe loc. Care să fie oare cauza ?

Membrii comisiei regionale susțin 
că inactivitatea atletismului se dato- 
rește faptului că pista stadionului Pe
trolul a fost mult timp impractica
bili^ fapt care a influențat negativ 
atletismul. Considerăm însă că rezul
tatele nesațisfăcătoare obținute în ul
timii ani de atieții ploieșteni au și o 
altă cauză. In întreaga regiune atle
tismul a 
vități a 
privește 
ganizării
ca Tîrgoviște, Buzău, Cîmpina, unde 
pînă nu de mult acest sport se bucura 
de multă simpatie printre tineri, în 
prezent activitatea atletică este 
foarte redusă. La Cîmpina, deși există 
un stadion bine amenajat și pentru 
antrenamente de atletism, totuși atieții 
pătrund greu pe pista stadionului!

Dar, cu toate greutățile întîmpinate, 
atieții 
tineri, 
mare, 
mente
Bodorogea, Ioana Tuțică, Dan Pivodă 
(Cîmpina), Nicolae Stăncscu, Costin 
Ștefănescu (Ploiești) și alții, care au 
fost deseori selecționați în echipele 
regiunii.

Orientarea comisiei regionale în 
direcția depistării și promovării judi
cioase a elementelor tinere, talentate, 
va avea fără îndoială, peste cîțiva ani,

regresat, datorită slabei acti- 
comisiilor locale, în ceea ce 
instruirea sportivilor, a or- 
de concursuri etc. In raioane

ploieșteni, îndeosebi cei mai 
luptă entuziaști pentru afir- 

Așa se face că au apărut ele- 
talentate ca Mioara Micu, Elena

un efect pozitiv. Planul de perspec
tivă al comisiei regionale pe anii 1961— 
1964 prevede o seamă de obiective im
portante pentru redresarea atletismu
lui ploieștean. Un capitol principal îl 
ocupă acțiunea de ridicare a nivelului 
profesional al cadrelor tehnice și din 
învățămînt cu specializare sau practică 
în atletism. Pentru aceasta s-a orga
nizat — ca primă măsură — o confe
rință metodică, în cadrul căreia antre
norii Matei Nedelea și Mircea Simion 
au vorbit cadrelor de tehnicieni din 
regiune despre învățămintele acumu
late cu prilejul participării la lecțiile 
predate de antrenorii sovietici V. Fi
lin, V. Popov și L. Mitropolski, după 
care au organizat lecții practice cu 
elevii școlii sportive. De asemenea 
este prevăzută organizarea mai multor 
concursuri de atletism ca „Cupa sece
rișului" și „Cupa regiunii Ploiești", 
competiții la care vor fi invitați pen
tru a face demonstrații atleți și an
trenori cunoscuți ca Iolanda Balaș, 
Ion Moina, Lia Manoliu etc.

Este de așteptat ca atletismul plo
ieștean, care dispune de antrenori 
bine calificați ca : Albu Florian, Mir
cea Simion, Matei Nedelea, Mihai 
Luca, Vasile Roșea și alții, să facă o 
cotitură serioasă pentru a reveni din 
nou la adevărata sa valoare. Se im
pune, de asemenea, o cotitură și in 
munca comisiei regionale de atletism 
care, să recunoaștem, nu totdeauna a 
dovedit hotărîre pentru a elimina 
deficiențele din activitatea comisiilor 
raionale și a secțiilor de atletism de 
pe lîngă asociații și cluburi.

HRISTACHE NAUM
--------------- —----------

R. CALARAȘANU

Preocupare pentru 
munca organizatorică.

Tn asociațiile sportive dirt regiunea; 
Suceava se desfășoară cr intensă mttiisj 
că organizatorică, principalele obiect 
tTve fiind consolidarea asociațiilor' 
sportive și primirea de noi membri -tril 
U.C.F.S. Pentru realizarea acestor) 
sarcini, consiliile asociațiilor sportive; 
și-au întocmit planuri de muncă îrn 
care sînt cuprinse, în primul rînd, 
analiza activității secțiilor pe ramură) 
de sport, precum și organizarea mal 
bună a competițiilor de mase, în așa< 
fel îneît ele să constituie un bun rnij-t 
loc de atragere a noi și noi mase de 
oameni ai muncii în U.C.F.S. Un re
zultat concret al acestei activități ÎL 
constituie faptul că în ultima perioa
da de 
U.C.F.S. 
gittne cu 
zultatele 
Humorului, Botoșani, Săveni, precum 
și în orașul Botoșani.

Paralel cu aceasta s-a desfășurat 
și o largă acțiune de înființare de noi 
asociații sportive. Astfel, au fost or
ganizate asociațiile din comunele Plo- 
penii Mici (raionul Săveni), Strătcni 
și Dumbrăvița, G.A.S. Sendriceni (ra
ionul Dorohoi) etc. Noile asociații au 
și trecut la organizarea unor compe
tiții de mase.

CONSTANTIN ALEXA* 
coresp. regional

faptul că în ultima perioa- 
timp numărul membrilor 
a crescut pe întreaga ren 
7.426. Sînt de evidențiat re- 
obținufe în raioanele Gura



la asociația sportivă Viitorul București ANCHETA NOASTRĂ; Cum pregătim schimbul de mîine

Activitatea competițională —FOARTE BINEj Juniorii noștri 
Activitatea de mase —SLAB

au pășit pe calea afirmării

La sediul consiliului raional 
U.C.F.S. „23 August" din Capitală 
sint afișate clasamentele diferitelor 
întreceri raionale, competiții care — 
așa după cum ne-au mărturisit tehni
cienii consiliului — sînt de un nivel 
tehnic mereu mai bun. Dacă ai să cer
cetezi mai atent aceste clasamente, 
poți vedea că atît la fotbal, cît și la 
volei sau la tenis de masă echipele 
asociației sportive Viitorul, organizată 
pe lingă fabrica de mase plastice 
„București", ocupă locuri fruntașe. 
Dacă mai adăugăm faptul că, cu pri
lejul diferitelor concursuri organizate 
pe plan raional, echipele de popice sau 
de șah ale acestei asociații au cucerit 
victorii frumoase, vom putea trage 
concluzia că în cadrul asociației 
sportive Viitorul activitatea sportivă 
competițională merge pe un drum 
bun, dezvoltîndu-se în permanență.

Vizitînd însă locul de muncă al 
acestor sportivi fruntași din raionul 
23 August și analizînd felul în care 
hi duce munca consiliul asociației 
sportive Viitorul, am aflat o serie de 

lucruri ce nu sînt îmbucurătoare. Despre 
ce este vorba ? Rezultatele bune pe 
care le obțin secțiile pe ramură de 
sport ale asociației nu sînt — așa 
cum ar trebui să fie — consecința 
unei rodnice activități sportive de 
mase, care să ducă în mod firesc la 
descoperirea unor elemente tinere și 
talentate și care să alimenteze spor
tul de performanță. In acest domeniu 
consiliul asociației (președinte Gh. 
Șișcovschi, secretar Alecu Chivu) 
duce, de fapt, o muncă formală. Spre 
exemplu, dorind să remedieze cît de 
cît lipsurile de natură organizatorică 
semnalate cu prilejul adunării gene
rale, consiliul asociației a luat hotă- 
rîrea de a se munci cu mai mult elan 
pentru creșterea numărului de membri 
ai U.C.F.S. Roadele acestei preocupări 
au și început să se vadă.
timp, datorită muncii unor organiza
tori sportivi din ateliere și secții, 
printre care cei mai activi au fost 
Emil Oniță, Tase Zamfirescu, Eugen

In scurt

Cunoscutul călăreț Gheorghe An
tohi, maestru al sportului, component 

Foleșteanu, Nicolae Furnică și alții,Ide bază, pînă nu de mult, al lotului 
numărul de membri ai U.C.F.S. a Ț nostru republican de obstacole și-a 
crescut cu 50 de noi înscriși. Din pă-Iîncheiat activitatea de performer și 
cate însă toată această activitate ala trecut în rîndul antrenorilor. De 
consiliului asociației este, așa dupăTacest lucru s-au bucurat în mod de- 
cum arătam mai înainte, formală losebit tinerii călăreți din lotul repu- 
deoarece nu există nici un fel defblican de juniori și de tineret care 
preocupare pentru angrenarea maselor Il-au primit cu drag în mijlocul lor, 
de membri ai U.C.F.S. într-o activi-fgata să învețe u 
tate competițională de mase. Ia maestrului.

-bineînțeles, și 
;centul concurs 
- ghiular de la I 
►zentativele de 
;r. P. Polone, 
-Iugoslavia, a 
; călăreții noștri cucerind victorii de
► prestigiu. In legătură cu comportarea 
"acestora și cu stadiul actual de pre
gătire i-am luat antrenorului Gheor- 
►ghe Antohi interviul de față.

— Cum apreciați concursul din 
£ acest an de la Novisad ?
t •— In primul rînd, deosebit de util 
J; pentru toate națiunile participante, 
hAbsența, în acest an, a 
*■ maghiari a fost suplinită 
Lparea, pentru prima oară 
r călăreți polonezi. Atît ei, 
fdele au prezentat în 
tbine dotați și cu un palmares bogat. 
L Adăugind la aceasta faptul că orga
nizatorii au întocmit schițele de par- 
feurs, în funcție de posibilitățile cai-
► lor lor, vă închipuiți că sarcina ti

de orien Țnerilor noștri reprezentanți a fost di- 
asociațieilficilă. Și călăreții romîni aveau de

activitatea rapărat aci prestigiul de cîștigători ai 
total as-Țedițiilor precedente. După cum ați 

aflat însă, ei s-au comportat foarte 
i maiTbine, cîștigînd patru din cele șapte 

întregului!probe ale concursului.
în stiînsăț' _ Spuneți-ne ceva despre e-

voluția călăreților romîni la No
visad.

— îmi face deosebită plăcere să-mi 
amintesc călătoria peste hotare cu ti
nerii călăreți. Avem tineri minunați, 

ț. însuflețiți de un înalt patriotism, 
>u o educație sănătoasă, cu 

CĂLIN ANTONESCU "F'o puternică voință de luptă în între-

Tovarășii din consiliul asociației au; 
motivat lipsa totală a activității spor-, 
tive de mase prin existența unor; 
„condiții obiective", printre care ceaj 
mai importantă este aceea că asocia-- 
ția nu are bază sportivă proprie. Dar,; 
îi întrebăm pe membrii consiliului a-- 
sociației, atunci cînd se închiriază un; 
teren pentru antrenamentele echipe: I 
de fotbal nu se pot oare organiza și; 
întreceri populare de atletism sau; 
meciuri intersecții de fotbal redus sau- 
de volei? Trebuie neapărat o bază; 
sportivă proprie pentru a desfășura, 
activitatea sportivă de mase? Și apoi,- 
în cadrul întieprinderii nu se poate, 
găsi o cameră ceva mai spațioasă- 
pentru a aranja cîteva mese de șah 
și pentru a organiza un campionat pe 
asociație ? Iată deci c'rte soluții se 
pot găsi pentru a se trece peste cea 
mai importantă dintre „condițiile o- 
biective" care împiedică desfășurarea 
activității sportive de mase la aso
ciația sportivă Viitorul !

Atunci ? Aici 
tare greșită a 
care urmărind 
de performanță 
pectul de mase 
Este timpul ca 
organizată, 
consiliu 
colaborare cu organizația de U.T.M. 
și comitetul sindical activitatea com- 
petițională de mase să devină o reali
tate pentru cei peste 400 de membriȚ 
ai U.C.F.S. din cadrul asociației spor

tive Viitorul.

este vorba 
consiliului 

mai mult 
a neglijat 
al activității sportive, 
printr-o muncă 

prin efortul 
al asociației și

iar dumneavoastră 
confidențial 

fiu altceva în 
pentru juniori

a- 
vă 

că n-aș 
viață de
și tineret.

din bogata experiență 
O revedere plăcută, 
de bun augur... Re- 
internațional triun- 

Novisad, dintre repre- 
juniori și tineret ale 

R. P. Romîne și R.P.F. 
confirmat-o din plin,

juniorilor 
de partici- 
a tinerilor 
cît și gaz- 

întreceri cai

Colțul specialistului

ceri. Le mulțumesc tuturor și pe 
ceasta cale, 
mărturisesc... 
vrea să mai 
cit antrenor
Și acum, despre întreceri.

In probele de juniori țara noastră 
a fost cît se poate de bine reprezen
tată prin Iolanda Lazăr, Anghel Do- 
nescu, Mihaela Rădulescu și Dumitru 
Velea, iar la tineret de Alexandru 
Longo, Elena Ionescu, Andrei Costea 
și Mircea Stancu. Dintre toți, cea mai 
bună — și totodată marea revelație 
a concursului — a fost Iolanda La-

vor avea loc in cu

noștri ar fi capabil 
șansele într-o astfe 
multă voință și, aș;

LAZ ARIOLANDA

celei mai impor- 
cu „Premiul ora-

zăr, cîștigătoarea a 
tante probe dotată 
șului No vi sad". Acestei prețioase vic- 

s-au adăugat cea de la des- 
care a revenit tot Iolandei, 

fiind de 
5, proba

coechipierii săi pînă 
pentru tineret cîști- 
Costea, cea de 
cuplul Iolanda

fruntașe, 
ocupate 
Mihaela

șta- 
La- 
alte 
pro-în clasamentul 

de Longo, Elena Io- 
Rădulescu și D. Ve-

romîni nu s-au impuscălăreții
prin cîștigarea probelor amin-

adversarului, la 
de țintire, la

da rezultatele

pregăti- 
mărirea

scontate,

pasei în jocul de oinăImportanța
In oină relațiile de colaborare în

tre jucători (cînd echipa se află la 
„prindere") se stabilesc în special 
prin pasarea mingii. în această dis
ciplină sportivă unde tactica unei 
echipe este hotărîtoare pentru rezul
tat, a pasa la locul și în momentul 
potrivit înseamnă asigurarea succe
sului. temelor tactice, deoarece pasele 
sînt principalul mijloc de pregătire 
a atacului. Executate corect, în ca
drul unor scheme tactice, pasele duc 
la derutarea 
rea poziției 
eficacității.

Pentru a
pasele trebuie să fie executate ra
pid și precis. Greșelile cele mai frec
vente în pasarea 
toarele :

a) Jucătorul nu 
de pasare ;

b) Mingea este 
forța brațului, fără a fi folosite în 
aruncare și celelalte segmente ale 
corpului.

c) în pasarea mingii din alergare, 
Jucătorul se oprește și apoi 
mingea, fapt care frînează din 
creată de alergare.

In jocul de oină există o 
tate de pase determinate de situația 
mereu schimbătoare a fazelor de joc 
și de posibilitățile tehnice ale jucă
torilor. în raport cu poziția pe teren 
a coechipierului căruia i se pasează 
mingea, se pot deosebi două 
gorii de pase.

— laterale (drepU), scurte 
lungi.

— oblice (diagonale), scurte 
lungi.

Prin pase laterale se înțeleg acelea 
care se execută intre 2 jucători așe
zați pe aceeași linie, de-a lungul sau 
de-a latul terenului. Pasele laterale 
•curte sînt cele prin care 
este transmisă celui mai apropiat 
Jucător, de exemplu mijlocașul 1 o 
dă mărginașului 1 de la ducere, 
acesta mărginașului 2 de la ducere 

, etc. Pentru a se obține rapiditate în 
mișcare și a se asigura o poziție 
bună de așteptare pentru jucătorul 

. căruia i se pasează mingea, pasa se 
va executa totdeauna de la dreapta 
la stingă (este vorba de jucătorii 
care țintesc cu mîna dreaptă). în 
felul acesta jucătorul care primește 
mingea nu mai trebuie să facă nici 
o mișcare cu corpul, ci numai cu 
brațele. Pasele laterale scurte sînt 
cele mai frecvente în jocul de oină, 
mal ales cînd jucătorul care a pri
mit mingea trebuie să țintească. __=_

Pasele latejajs PASgilJfiâ.

mingii sînt urmă-

ia o poziție corectă

pasată numai din

aruncă 
viteza

varie-

cate-

sau

sau

mingea

— Chiar și la campionatele eu 
ropene care 
rind ?

— Da. Tinerii 
să-și apere bine 
de întrecere. Au
cum vă spuneam, un înflăcărat sim 
țămînt patriotic. In această privinți 
pot constitui un exemplu și pentr; 
seniori.

— Cu cine aveți de gind să corn 
pietăți lotul de juniori și in c< 
va consta pregătirea lor viitoare

— Din lot mai fac parte Manuel. 
Bogza, cîștigătoarea probei de fete 1; 
concursul de la Rîmnicu-Sărat, Tudo 
Stanciu, un elev talentat cu mar 
perspective și Dorin Aldea. Pregăti 
rea viitoare va fi asigurată atît îi 
cadrul antrenamentelor zilnice, cît 
prin participarea la concursurile hi 
pice organizate de federația de spe 
cialitate și de unele cluburi.

— In ce stadiu de pregătire s 
ajlă lotul de tineret ?

— Componenții lui, Andrei Coste: 
Alexandru Longo, Elena Iones;; 
Mircea Stancu, Liliana Nițulescu . 
alții, susceptibili de selecționare, a 
înregistrat un progres evident. Coste 
și Longo vor putea figura, într-u 
viitor apropiat, pe lista celor m; 
buni călăreți ai țării noastre, demi 
să ne reprezinte la marile întrece 
internaționale.

I-am mulțumit antrenorului Gheo 
ghe Antohi pentru 
felicitat, cu acest 
moașele rezultate 
sa de antrenor.

OCTAVIAN GÎNG

bunăvoință și l-a 
prilej, pentru fri 
obținute în mun<

Concursuri de călărie 
la Slobozia și Turda

prin care mingea se trimite în linie 
dreaptă peste un jucător. Ele au da
rul să deruteze echipa adversă, să 
oprească în careu sau în triunghi 
un jucător din apărare și să contri
buie la lovirea unui apărător.

Pasele oblice sint acelea prin care 
mingea este transmisă între doi ju
cători așezați pe diagonală (pasa o- 
blică scurtă) sau pe diagonala unui 
dreptunghi așezat în lungul sau la
tul terenului (pase oblice lungi).

Pasele în diagonală (scurte) au ca 
scop pentru jucătorii de la „] 
dere" să studieze posibilitățile 
apărare ale jucătorilor adverși 
prin repeziciunea efectuării lor, 
deruteze pe adversar. Pasele oblice 
lungi au ca scop să schimbe jocul 
dintr-un culoar în altul, sau să o- 
prească un jucător de la „bătaie" din 
alergare, sau pe un culoar în care 
nu se joacă mingea. Aceste pase nu 
își ating decît în parte scopul, din 
cauza distanțelor mari dintre jucă
tori și în plus nu vor fi aproape ni
ciodată precise, pentru a se putea 
executa imediat o țintire, 
mai multe ori mingea va veni, 
fața sau spatele, în dreapta sau în 
stînga jucătorului, care va fi nevoit 
să iasă din cerc pentru a prinde sau 
culege mingea, apoi să reintre în 
cerc și după ce și-a organizat po
ziția de țintire să tragă. Toate aceste 
mișcări vin în avantajul jucătorului

min-
Și 

dife-

care
.prin

de 
Și 
să

De cele
în

din apărare, care are timp să se o- 
prească și chiar să-și organizeze apă
rarea.

Cele mai frecvente pase în jocul 
de oină sînt combinările de pase 
laterale cu oblice scurte. Ele au da
rul să deruteze pe apărător, să cre
eze o poziție favorabilă de tras, să 
se organizeze din timp blocarea 
gilor ce depășesc pe mijlocași 
în sfîrșit să ducă la aplicarea 
ritelor scheme tactice.

Pasele din voie sînt acelea
provin din bătaia mingii cu basto
nul și în care mingea în zborul ei 
în terenul de joc este pasată în spe
cial de mijlocași, mărginașilor. Pen
tru ca mingea să fie valabil prineă, 
Ia prinderea ei trebuie să concureze 
atît jucătorul care face pasa, cît și 
jucătorul căruia i se pasează. Aceste 
pase contribuie la dinamizarea jocu
lui, creează un avantaj pentru echipa 
de la „prindere" prin micșorarea dis
tanței dintre jucătorii care vor efectua 
prinderea la mijloc, și un dezavantaj 
pentru echipa de la bătaie, deoarece 
îngreunează organizarea apărării ju
cătorului prins.

Executarea corectă a pasei consti
tuie în jocul de oină un factor im
portant. De aceea trebuie să acordăm 
„pasei" o atenție deosebită în timpul 
pregătirii jucătorilor de oină.

A. RAFAILESCU
antrenor

lorii i 
chidere 
urmată 
la locul
gată de Andrei 
fetă, cucerită de 
zăr—Anghel Donescu, precum și 
locuri 
belor, 
nescu, 
lea.

Dar 
numai
tite, ci și printr-un stil corect și uni
form care le-a atras aprecierea una
nimă a specialiștilor. De asemenea și 
prin orientarea lor pe parcurs. Spre 
deosebire de concurenții străini, care, 
mizînd prea mult pe calitățile de vi
teză ale cailor, făceau turnante lungi, 
pierzînd astfel timp prețios, călăreții 
romîni executau parcursurile din fu- 
leul normal, cu 
ceea ce le-a adus 
stanțial, in timp, 
unele neplăceri. In 
echipe pentru 
condus de Mihaela 
speriat din cauza manifestărilor zgo
motoase ale publicului și a ieșit afară 
din teren, atrăgîndu-i concurentei 
noastre o gravă penalizare. Toată di
ferența mare de puncte acumulate 
pînă atunci, care ne desemna cîști- 
gători siguri ai probei, s-a spulberat 
și a trebuit să ne mulțumim doar cu 
locul secund. In concluzie, apreciez 
ca deosebit de valoroasă comportarea 
călăreților romîni la concursul de 
Ia Novisad și consider că, în stadiul 
actual de pregătire, ei pot face față 
oricărei confruntări internaționale de 
juniori.

întoarceri ' scurte, 
un avantaj sub- 

Am avut insă și 
timpul probei pe 

juniori, calul Nela, 
Rădulescu, s-a

3000 de spectatori au urmărit < 
viu interes întrecerile desfășurate 
cadrul etapei raionale a concursul 
hipic republican sătesc organizat < 
consiliul raional U.C.F.S. Slobozi 
La cele zece probe, cuprinse în pn 
gram, au luat parte călăreți din go 
podăriile agricole colective „Gheo 
ghe Lazăr", Albești, Amara, Poian 
Periești, Gimbășani, Mîsleanu și < 
la I.C.Z. Slobozia. S-au remarcat 
mod deosebit Gh. Frățilă, Gh. P 
pescu, V. Soare, I. Vizireanu, D. D 
noaica, Iordache Bondoc, I. Mușal 
C. Arghiroiu care au cîștigat probe 
disputate. In clasamentul pe echi] 
primele locuri au fost ocupate in o 
dine de asociațiile sportive Mum 
I.C.Z. “ 
Lazăr" și

„GheorglSlobozia, Recolta
Recolta G.A.C. Albești.

STAN CRlSTEA
coresp.

sportului călare din or 
au asistat la un interesa 

de 
La 
de

consili 
întrec; 

la I.C 
sport 

lui Pel 
Mora

Iubitorii 
șui Turda 
concurs hipic organizat 
regional U.C.F.S. Cluj, 
au luat startul călăreți
Juc, C.S.A. Cluj și Clubul 
Știința. Probele au revenit 
Pop (I.C.Z. Juc), Vasile 
(C.S.A. Cluj), Emil Olteanu (Știin
Cluj) și Elena Moraru (C.S.A. Clu

IOSIF PATAKI 
coresp.

ACTIVITATEA LA
Iată cum arată clasamentele cam- 

dtipă etapa
e

pionatelor republicane, 
desfășurată duminică ;

HANDBAL ÎN 11 MASCULIN
1. C.C.A. 14 12 2 0 222:141 26
2. Chimia Făgăraș 14 824 177:117 18
3. Voința Sibiu 14 806 157:130 16
4. Textila Cisnădie 14 626 173:157 14
5. C.S.M. Reșița 11 626 160:169 14
6. Victoria Jimbolia 14 527 125:141 12
7. Voința Sighișoara 14 509 146:187 10
8. Dinamo Brașov 14 1 0 13 116:234 2

In FEMININ7HANDBAL
1. Rapid Buc. 13 8 4 1 102: 52
2. Știința Buc. 13 9 1 3 86: 50
3. Știința Timișoara 13 8 1 4 91: 63
4. Progresul Buc, 12 7 2 3 92: 5S
5. C.S.M. Sibiu 13 7 0 6 91: 82
6. Mureșul Tg. M. 13 6 0 7 65: 77
7. C.S.S. Banatul

Timișoara 12 5 1 6 56: 58
8. Tractorul Brașov 13 5 1 7 70: 74
9. C.S.M. Mediaș 13 3 2 8 63: 90

10. C.S. Oradea 13 0 0 13 40:154
7 MASCULINHANDBAL IN ’ 

SERIA

SîHibălă și duminică, pc șos. București —llrziccni

Juniorii s-au întrecut in etapa a il-a a
La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 

desfășurat etapa a doua a „Cupei re
giunilor", rezervată juniorilor. Proba 
pe echipe (contra cronometru) a avut 
loc sîmbătă după amiază pe șoseaua 
București-Urziceni (40 km.). Ea a pri
lejuit o dîrză dispută pe un timp 
complet nefavorabil (vînt puternic și 
ploaie torențială). Cele mai bune re
zultate le-au obținut reprezentativele 
Ploiești lhOO : 19, București 
și Cluj lhOl : 36.

Duminică dimineața tinerii 
și-au disputat întîietatea pe 
de 50 km., cu plecare în bloc. Desele 
încercări de evadare a rutierilor din 
regiunile Cluj, București și Galați au 

t ani

lhOl : 06

cicliști 
distanța

ținut compact pînă la sosire. La sprin
tul final s-au prezentat 33 de alergă
tori. învingător : D. Dulu (Ploiești) 
cronometrat cu lh22 :02 urmat, în a- 
celași timp, de N. Tacaci (București) 
și I. Sekely (Cluj).

CLASAMENTUL GENERAL INDI
VIDUAL DUPĂ DOUA ETAPE: 1. 
D. Dulu (Ploiești) 2 h 35:12; 2. H. 
Chelaidite (Buc.) ; 3. A. Toroș (Bra
șov); 4. Z. Guzbet 
Sekely (Cluj), toți 
liderul. ECHIPE : 1.
2. Cluj 
9h30 : 14 ;
lăți 9h33 : 34 ; 6. Brașov 9h35 : 01.

Paralel cu desfășurarea acestei com-

(Brașov) ; 5. I.
același timp cu 

Ploiești 9h28:41;
3. București9h30 : 06

4. Banat 9h32 : 54 ; 5. Ga-

Cupei regiunilor"

I
1. Dinamo Buc. 14 12 1 1 293:17£
2 Rapid Buc. 14 824 243:237
3. Dinamo Bacău 14 626 203:272
4. Petrolul Teleajen 14 617 191:20(
5. Știința București 14 527 255:24"
6. C.C.A. 14 527 250:253
7. Știința Galați 14 419 226:262
8. C.S.M.S. Iași 14 419 207:242

șoseaua Urziceni și alte întreceri sol
date cu următoarele rezultate : avan
sați (120 km.): 1. S. Duță (C.C.A.)
3h06 : 35 ; 2. I. Braharu (C.C.A.); 3. C. 
Moiceanu (Victoria); 4. A Șelaru (Di
namo)-; 5. A. Simion (Voința); 6. I. 
Neagoe (C.C.A.); 7. P. Neacșu (I.T.B.); 
toți același timp cu învingătorul. Ti
neret (50 km.): A. Winterkorn (Voin
ța) lh24 : 49; juniori cat. I (50 km.): 
V. Manole (Metalul 23 August) lh24 ; 
49 ; juniori categ. a Il-a (25 km.): Gh. 
Radu (Victoria) 41 :48 ; semicurse (25 
km): M. Bardan (C.C.A.) 41 : 48 ; bici
clete oraș : D. Stoian Metalul 23 Au
gust).

SERIA A n-A

1. Tehnometal Tim. 14 10 1 3 273:221
2. Știința Timișoara 14 10 0 4 281:191
3. Dinamo Tg. Mureș 14 8 0 6 242:201
4. Știința Craiova 14 7 1 6 224:231
5. Dinamo Brașov 13 6 2 5 201:172
6. Știința Petroșani 13 6 1 6 211:191
7. Voința Sibiu 14 5 1 8 220:221
8. Rapid Oradea 14 0 0 14 151:311

• Astăzi se dispută la Timișo
restanța C.S.S. Banatul P'rogre

D. TANĂSESCU

București din campionatul feminin 
® Joi va avea loc o nouă etapi 

cadrul campionatului feminin, c 
programează următoarele meciu 
Rapid București — Progresul Bu 
rești ; C.S.M. Sibiu — Mureșul 
Mureș ; C.S. Oradea — Șt ința Bu; 
rești ; C.S. Banatul Timișoara — ! 
ința Timișoara ; Tractorul Brașov

. Alssfe.



Colțul statistic

Categoria A in note și cifre
In categoria B

Semne de întrebare în seriile I și a IIÎ-a
Cine cu cine mai are de jucat

DINAMO BUCUREȘTI cu : C.C.A., Pe- 
trolul (d). St. roșu (a)

C.C.A. cu : Minerul (d), Dinamo Buc., 
Știința Cluj (a), Dinamo Bacău (d)

RAPID cu : știința Cluj (d). Progre
sul, Dinamo Bacău (a), U.T.A. (d)

DINAMO BACAU cu : C.S.M.S. (a), 
Farul (d). Rapid (d), C.C.A. (a)

STEAGUL ROȘU cu : Știința Tim. (d), 
C.S.M.S. (a), U.T.A. (a), Dinamo 
Buc. (d)

U.T.A. cu : Petrolul (d), Corvinul (a/, 
St. roșu (d), Rapid (a)

PETROLUL cu : U.T.A. (a), Știinta 
Tim. (d), Dinamo Buc. ța), Progresul (d)

ȘTIINTA CLUJ cu : Rapid (a), Mine
rul (d), C.C.A. (d). Farul (a)

PROGRESUL cu : Corvinul (a). Rapid, 
Farul (d). Petrolul ța)

ȘTIINTA TIMIȘOARA cu: St. roșu (a), 
Petrolul (a), C.S.M.S. (d). Minerul (d)

MINERUL cu j C.C.A. (a). Știința Cluj 
(a), Corvinul (d), Știința Tim. (a)

FARUL cu : Dinamo Bacău (a), Pro
gresul (a). Știința Cluj (d)

C.S.M.S. cu : Dinamo Bacău (d), St. 
roșu (d). Știința Tim. (a), Corvinul (a)

CORVINUL cu : Progresul (d). U.T.A 
(d), Minerul (a), C.S.M.S. (d).

516 goluri in 22 etape !...
Duminică au fost marcate 23 de 

goluri (25 dacă socotim și rezultatul 
meciului Corvinul — Dinamo Bucu
rești, disputat Ia 19 aprilie: 1—1). A- 
șadar, o medie de 3 goluri de joc.

Cifra golurilor marcate în retur 
este de 193, inferioară celei realizate 
după același număr de etape în 
toamnă (223). Recordul de goluri în
scrise într-o etapă a rămas neatins: 
33 (în etapa a V-a).

Totalul golurilor înscrise pînă a- 
cum în acest campionat este de 516, 
număr, neatins în vreunul din cam
pionatele disputate în ultimii 10 ani. 
Cel mai mare număr de goluri rea
lizate intr-un campionat întreg cu 12 
echipe a fost de 409 (în 1958 -59), 
deci cu 107 goluri mai puțin decit 
după 22 de etape din 26 în actualul 
campionat. Iar cele mai ipulte goluri 
înscrise intr-un campionat întreg cu 
14 echipe a fost în 1954: 477 goluri, 
ceea ce iarăși este inferior cu 39 de 
goluri.

ȘTIRI
• Mîine va avea loc pe stadionul 

Ciulești un interesant cuplaj. La ora 
16 se va disputa part'ida internațională 
de rugbi Rapid-Lokomotiv Leipzig, iar 
la—&ta 17.30 întîlnirea amicală de fot- 
bat dintre Rapid și Metalul Tîrgoviște, 
lideruil seriei I din categoria B. După 
cuplaj, la ora 19.15 se va ține con
sfătuirea membrilor susținători ai clu
bului Rapid.

• Trei jocuri de Cupă (16-imile de 
finală) sînt programate mîine în țară:

La Sibiu : Arieșul Turda-Corvinul 
Hunedoara.

La Mediaș : Mureșul Tg. Mureș-St. 
roșu Brașov.

La Pașcani: Laminorul Roman-Pe- 
nicilina lași (rejucare, primul meci în- 
cheindu-se cu rezultatul de 1—1, după 
prelungiri).
• Joc amical, duminică la Vulcan : 

Minerul-Corvinul Hunedoara 2—3 
(2—0). Au marcat: Melinte (2) pen
tru Minerul, Pop și Zanca (2) pen
tru Corvinul.

nu uilali 
Concursul Pronoexpres !

O singură zi majwaveți la dispoziție 
pentru a depune buletinele la con
cursul Pronoexpres de miercuri 24 
mai. Ultimele concursuri Pronoex
pres au fost bogate în premii, ca de 
altfel toate concursurile din acest 
an. Numai concursul Pronoexpres din 
10 mai a distribuit peste 7.000 de 
premii. Ca să vă numărați printre 
premiații concursurilor Pronoexpres, 
depuneți cit mai multe variante la 
concursul din 24 mai.

★
Tragerea Pronoexpres de mîine 24 

mai va avea loc la Mediaș, începînd 
de la ora 19.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 MAI

I. R. P. Ungară — Țara Galilor
II. Rapid București — Hajduk Split

III. Minerul - C.C.A. (cat. A)
IV. Progresul — Corvinul (cat. A)

V. Știința Timișoara — Steagul 
roșu (cat. A)

VI. Petrolul — UTA (cat. A)
VII. Dinamo Bacău — CSMS Iași 

(cat. A)
VIII. CSM Cluj - CSM Baia Mare 

(cat. B)
IX. Foresta Fălticeni — Rapid Foc

șani (cat. B)
X. Chimia Făgăraș — Metalul 

_ fihS&SSU test. B)

Rezultă o eficacitate sporită in in- 
trecerea de anul acesta. Și cum 
mai sînt de disputat patru etape (27 
de meciuri, deoarece unul, Dinamo 
București — Farul, s-a jucat) în
seamnă că numărul golurilor va creș
te substanțial pînă la finele campio
natului, stabilind, poate, un record 
în materie.

Clasamente, clasamente...
CLASAMENTUL RETURULUI

1. Rapid 9 6 2 1 13: 5 14
2. Dinamo Buc. 10 5 1 4 24:13 11
3. Dinamo Bacău 9 4 3 2 13: 8 11
4. Știinta Cluj 8512 15:10 11
5. St. roșu 8422 17:11 10
6. C.C.A. 9423 16:13 10
7. Știinta Tim. 9261 13:13 10
8. Farul 10 4 2 4 14:20 10
9. Progresul 9 4 0 5 16:16 8

10. C.S.M.S. 9234 16:15 7
11. U.T.A. 9315 11:15 7
12. Petrolul 9234 10:17 7
13. Minerul 9315 8:18 7
14. Corvinul 9036 7:19 3

CLASAMENTUL ,»ACASA«
1. Dinamo Buc. 11 8 2 1 36: 6 18
2. St. roșu 10 8 2 0 27: 7 18
3. Dinamo Bacău 11 8 2 1 26: 9 18
4. Petrolul 11 8 2 1 26:12 18
5. Rapid 12 6 5 1 22:11 17
6. C.C.A. 12 8 1 3 28:15 17
7. Minerul 10 7 1 2 17: 8 15
8. U.T.A. 11 7 1 3 21:11 15
9. Știinta Cluj 11 7 1 3 29:18 15

10. Știinta Tim. 11 6 3 2 28:18 15
11. Progresul 10 6 1 3 26:19 13
12. Farul 11 5 3 3 18.16 13
13. C.S.M.S. 11 5 2 4 19:13 12
14. Corvinul 12 4 4 4 18:12 12

CLASAMENTUL „IN DEPLASARE"
1. C.C.A. 10 6 1 3 26:17 13
2. Dinamo Buc. 12 5 2 5 16:19 12
3. Rapid 10 3 3 4 6: 9 9
4. U.T.A. 11 3 2 6 15:22 8
5. Dinamo Bacău 11 3 1 7 2:18 7
6. Progresul 12 2 3 7 12:24 7
7. Știința Cluj 10 3 1 6 9:19 7
8. St. roșu 11 2 1 8 14:25 5
9. Farul 12 2 1 9 14:36 5

10. Petrolul 11 0 5 6 9:26 5
11. C.S.M.S. 11 0 4 7 18:29 4
12. Știința Tim 11 0 4 7 9:26 4
13. Minerul 12 2 0 10 12:40 4
14. Corvinul 10 0 2 8 6:31 2

Cei mai buni în etapă
Portari : Ghiță (St. roșu), Ghibănes- 

cu (Farul, Moguț (Știința Cluj).
Fundași : Sziics (U.T.A.), Giosanu 

(Dinamo Bacău). Scarlat (C.S.M.S.), 
Zbîrcea (St. roșu) — dreapta ; Florescu 
(Farul) — stingă.

Stoperi : Motroc (Rapid), Caricaș
(Progresul), Brînzei (Farul), Crișan 
(C.C.A.), Lazăr (Dinamo Bacău), Geor
gescu (Știința Cluj). Zaharia (St. roșu)

Mijlocași : Vătafu (Dinamo Bacău), 
Ioniță (Progresul) — dreapta; Bone 
(C.C.A.), Stoica (Dinamo Bacău), Paș- 
canu (Progresul) — stingă.

Extreme : Oaidă (Progresul), Cacovea- 
nu (C.C.A.), Hașoti (St. roșu), Ivan- 
suc (Știința Cluj) — dreapta ; Dascălu 
(C.S.M.S.), Mițaru (Știința Tim.), Cza- 
ko (U.T.A.), Moldovan (Știința Cluj) - 
stingă.

Interi : Marcu (Știința Cluj), Con
stantin (C.C.A.), Ozon (Rapid), Avasili- 
chioaie (C.S.M.S.) — dreapta ; Lereter
(Știința Tim.), Turcan (Minerul), Flo- 
ruț (U.T.A.), Georgescu (Rapid) - 
stingă.

Centri ; Alexandrescu (C.C.A.), Olaru 
(Farul), Manolache (Știința Tim.), I. 
lonescu (Rapid), Dridea (Petrolul).

Echipa etapei : Ghiță — Sziics, Mo
troc, Florescu — Vătafu, Bone — Oaidă, 
Marcu, Alexandrescu, Lereter, Dascălu.

Golgeterii etapei a XXIi-a
Duminică, înaintașii cu cea mai 

mare eficacitate au fost : Marcu (Știin
ța Cluj) 3 goluri, I lonescu (Rapid) și 
Lereter (Știința Timișoara) cîte 2 go
luri.

Iar înaintașul care a ratat cele mai 
multe situații este chiar liderul clasa
mentului golgeterilor, internaționalul 
Constantin.

Iată-l pe participantul TUDO1UCA FASILE din Fetețtl cart a obținut la 
concursul Pronosport din 14 mai, pe un buletin combinat (colectiv) premii in 
valoare totală de 56.272 lei. Jurați ți dv. cit mai multe variante la concursul 
Pronosport de duminică 28 mai al cărui program ii găsiți la această rubrică.

XI. Recolta Cărei — Jiul (cat. B)
XII. CFR Timișoara — C. S. Ora

dea (cat. B)
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES NR. 20 DIN 17 MAI 
1961

Categoria I 2 variante a cîte 53.391 
lei fiecare.

Categoria a Il-a 3 variante a cîte 
26.745 lei fiecare.

Categoria a IlI-a 58 variante a cîte 
1.489 lei fiecare.

Categoria a IV-a 339 variante a 
£îte. .tos „

(Urmare din pag. 1)

patru echipe — înșiruite la un punct 
distanță una de alta — sînt angajate 
în lupta pentru locul ocupat în pre
zent de G.S.M. Baia Mare. Și cum 
toate echipele mai au de jucat cîte 
două meciuri acasă, iar restul în de
plasare, în unele întîlnindu-se între 
ele, înseamnă că în această serie pri
mul loc va fi disputat pfnă în ultima 
etapă. La această concluzie se ajun
ge analizînd jocurile pe care le mai 
au de susținut cele patru echipe :

G.S.M. B. Mare cu: G.S.M. Gluj 
(d), Mureșul (a), <3.S. Oradea (d), 
Jiul (a) și Ind. Sîrmei (d).

Jiul Petroșani cu: G.F.R. Timișoa
ra (d), Recolta Garei (d), G.S.M. 
Reșița (a), Dinamo Barza (a), GtS.M 
Baia Mare (d) și Mureșul (d).

0. S. Oradea cu : G.F.R. Timișoa
ra (d), Gloria Bistrița (a), G.S.M. 
Baia Mare (a), G.S.M. Gtaij (d) și 
Recolta Garei (d).

Ind. Sîrmei G. Turzii cu: Dinamo 
Săsar (d), A.M.E.F.A. (d), «.S.M. 
Cluj (a). Recolta Garei (d) și G.S.M. 
B. Mare (a).

Din acest program se poate dedu
ce ' foarte ușor rit de pasionantă este 
în această serie întrecerea celor pa
tru echipe, pe care o dorim — ca și tri la un henț comis în careul oas-

Fază din meciul Academia Militară 
poarta severinenilor, respins eu greutate 

aceea din celelalte serii — desfășu
rată în limitele sportivității și încheia
tă cu succesul echipei tetei mai bune.

★
Iată cîteva amănunte în legătură 

cu jocurile disputate duminică.
Seria I

STEAUA ROȘIE BACAU — DI
NAMO GALAȚI (2—3). Localnicii 
au cedat în fața echipei dhiamoviste 
din cauza greșelilor comise de por
tarul Dinulescu, care a scăpat cu 
ușurință de două ori mingea (în mi
nutele 28 și 58), precum și a rată
rilor lui Mangalagiu în minutele 61 
și 73. Oaspeții au }uc»t prudent, 
s-au apărat uneori supranumeric și 
au contraatacat prin surprindere. Au 
înscris: Dărăban, Aldolganri și Du- 
daș pentru Dinamo, Mangalagiu și 
Ambăruș pentru Steaua roșie. (A- 
Aromînesei-eoresp.).

DINAMO SUCEAVA — METALUL 
TÎRGOVIȘTE (0—0). Peste 4000 de 
spectatori, printre care foarte nu
meroși tîrgovișteni, au asistat Ia a- 
ceastă partidă. Meciul a plăcut da
torită acțiunilor spectaculoase create 
de ambele echipe *i îndeosebi de

Categoria a V-a 1249 variante a 
cîte 88 lei fiecare.

Categoria a Vl-a 5093 variante a 
cîte 30 lei fiecare.

Rezultatele provizorii ale trierii 
concursului Pronosport din 21 mai 
a. c.

4 variante cu 12 rezultate.
64 variante cu 11 rezultate
760 variante cu 10 rezultate.
Fond de premii : 325.210 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

țronosport. 

gazde. Linia de atac a dinamoviști- 
lor a avut numeroase faze de gol. 
dar pripeala jucătorilor, barele și, în 
ultima instanță, forma excepțională 
a portarului Andrei au făcut să nu 
se înscrie nici un gol în poarta oas
peților. La rîndul său, atacul tîrgo- 
viștenilor n-a putut străpunge apă
rarea fermă care i-a stat în față. 
(C. Alexa și R. Munteanu-corespon- 
denți).

FORESTA FĂLTICENI — PRA
HOVA PLOIEȘTI (1—0). Jocul s-a 
desfășurat pe un teren greu, care 
a cerut eforturi deosebite ambelor 
echipe. Gazdele au meritat victoria 
și ar fi putut cîștiga mai ușor de- 
cît arată scorul. Oaspeții au jucat 
prudent, cu contraatacuri rapide, ra- 
tînd prin Voinea două ocazii mari. 
Golul victoriei a fost marcat în min. 
47 de Anghel care a reluat impara- 
bil o minge respinsă de zid la o lo
vitură liberă. (P. Lazăr-coresp.).

RAPID FOCȘANI — FLACARA 
MORENI (0—1). Joc de factură teh
nică modestă, disputat pe un teren 
desfundat. Oaspeții au cîștigat pe 
merit prin golul marcat în minutul 
10 de Petruț. Arbitrul M. Rotaru- 
Iași a greșit neacordînd un 11 me

-Drubeta Tr. Severin (2—0). Atac Io 
de apărare.

Fote , II. Nandy 
pețitor. (C. Rădulescu și H. Cohn- 
corespondenți).

POIANA CTMPINA — C.S.M. 
BRĂILA (4—1). Cîmpinenii puteau 
deschide scorul încă din prima repri
ză, cînd au dominat copios; un șut 
al lui Apostol (min. 30) a întîlnit 
bara. Oaspeții s-au apărat în 8 și 9 
oameni. încă două goluri (Dima 
min. 40 și Apostol min. 43) au fost 
anulate de arbitru pe motiv de ofsaid. 
Cu totul reprobabilă a fost atitudi
nea unor spectatori care prin felul 
cum s-au manifestat au îngreunat 
buna desfășurare a jocului. Au mar
cat: Apostol (2), Iordache, Udor 
(autogol), respectiv Coteț. (E. Siroe- 
coresp.).

UNIREA IAȘI — C.F.R. PAȘ
CANI (3—2). Un joc foarte dispu
tat, în care Unirea a obținut o vic
torie dificilă, dar meritată, abia în 
ultimul minut de joc prin golul în
scris de Creangă (din penalti). Pînă 
atunci, după ce gazdele au condus 
cu 2—0 (Creangă min. 17 și Călin 
min. 60 din 11 m), oaspeții își or
ganizaseră jocul pe contraatacuri pe
riculoase care le-au adus de altfel 
și două goluri, înscrise de Panaite 
(min. 77) și Atanasiu (min. 80). 
(P. Codrea și A. Scăunaș-coresp.).

S.N.M. CONSTANȚA — RULMEN
TUL BIRLAD (2—1). Jocul a avut 
de suferit ca valoare tehnică, fiind 
presărat cu numeroase durități în 
care au „excelat" Pocriște (S.N.M.), 
Istrate și Leonte (Rulmentul). Au 
marcat; Ernest și Pocriște pentru 
S.N.M., Niculescu pentru Rulmentul. 
(L. Bruckner-coresp.).

Seria a ll-a
ȘTIINȚA CRAIOVA — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI (2—0). Gazdele au do
minat categoric. Joc de bun nivel 
tehnic. Scorul putea să fie mai mare. 
Au înscris: Popa (min. 33) și Ganga 
(min, 52). Cei mai buni: Urziceanu, 
Ganga, Constantinescu (Știința Cra
iova) și respectiv Rădulescu, Bărbu- 
lescu. (R. Schultz-coresp. reg.).

ACADEMIA MILITARĂ — DRU- 
BETA TR. SEVERIN (2—0). In 
tîlnirea s-a desfășurat pe un teren 
îmbibat cu apă. Jocul a fost de un 
nivel tehnic mediocru, însă viu dis
putat și cu cîteva faze dinamice. 
Victoria militarilor este meritată. De 
altfel scorul putea fi și mai mare 
dacă nu ratau ocazii clare de gol 
(min. 49, 57, 60, 77). Au înscris: 
Fodor (min. 78) și Stănoaia (min. 
Șl). Ș-_au remarcat: Fr. Zavoda, 
PTrvuleț și Fodor de la învingători 
și Mateescu de la învinși. (N. Toka- 
cek-coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — DINAMO 
OBOR (1—0). Meci dinamic, de bună 
factură tehgi£ă. cu faze spectaculoase 

la ambele porți. Portarii Datcu și 
Birtașu au apărat excepțional. Uni
cul gol i fost înscris de Capatos 
(min. 33). (C. Stănescu și Al. Po- 
pescu-corespond enți).

C.S.M. SIBIU — C.S.M. MEDIAȘ 
(4—0). Au marcat: Baban (min. 20, 
78, 83) și Dombrovschi (min. 48). 
Cel mai bun jucător de pe teren a 
fost tînărul apărător sibian Flichiș, 
care l-a anihilat complet pe Staudt 
și a contribuit la construirea multor 
acțiuni de atac ale gazdelor. (Ilie 
lonescu și M. Lupuțiu-corespondenți).

DINAMO PITEȘTI—CHIMIA FĂ
GĂRAȘ (5—0). In ciuda terenului 
alunecos, jocul a fost de un bun nivel 
tehnic, cu multe faze spectaculoase 
create de dinamoviști. Scorul putea 
fi mai mare, dar Pufulescu a avut 
intervenții _ inspirate. Au înscris : 
Lovin (min. 7 și 17), Butnaru 
(min. 12), Corneanu (min. 55) și 
Ghinea (min. 87). (D. Ștefănescu și 
I. ChiJibar-corespondenți).

CHIMIA GOVORA—TRACTORUL 
BRAȘOV (1—I). Oaspeții au domi
nat prima repriză și au marcat prin 
Roșea (min. 30). Repriza a doua a 
aparținut localnicilor, care au obli
gat pe brașoveni să se apere supri- 
numeric. Golul egalizator a fost mar
cat de către A. Teodorescu (in min. 
72) în urma unei acțiuni pe partea 
dreaptă a terenului.

Rezultatul de egalitate nedrep
tățește echipa gazdă, care a jucat în 
general mai bine. (A. Momete și D. 
Roșianu-corespondenți).

METALUL „23 AUGUST" BUCU
REȘTI — C.F.R. ELECTRO CRA
IOVA (1—0). Metalurgiștii au do
minat net, dar apărarea supranume- 
rică a oaspeților a ținut scorul alb 
pînă în minutul 82, cînd Constantin 
a reușit să înscrie. Victoria este me
ritată și confirmă forma ascendentă 
a bucureștenitor.

Seria a ill-a
GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. BA

IA MARE (1—1). Ambele echipe au 
prestat un joc sub posibilități. Băi- 
mărenii au reușit să scoată un rezul
tat de egalitate în fața echipei gaz
dă, care a dominat mai mult. Au 
marcat: Horzsa (min. 25) pentru 
Baia Mare și Vech (min. 33) pentru 
Gloria (O Berbecaru-coresp.,.

JIUL PETROȘANI — A.M.E.F. A- 
RAD (1—0). Localnicii au dominat, 
dar au cîștigat doar la limită, de
oarece oaspeții s-au apărat ermetic. 
Terenul a fost desfundat și a îngreu
nat desfășurarea jocului. Unicul punct 
a fost înscris în min. 2 de Crăciun. 
(I. Tudor și I. Zamona-coresp ).

IND. SÎRMEI C. TURZII - DINA
MO BARZA (3—0). Joc dinamic, 
desfășurat în limitele sportivității,- 
care a revenit pe merit echipei gaz
dă. Oaspeții au practicat un joc bun 
în cîmp, dar au tras foarte puțin la 
poartă. Au marcat: Adam (min. 5), 
Kraus (min. 22) și Safar (min. 66). 
(P. Tanea-coresp.).

DINAMO SASAR — C S. ORADEA 
(2-3). A fost un joc foarte dispu
tat. Localnicii au jucat bine în pri-: 
ma repriză, cînd au înscris prin 
Incze (min. 26) și Tom-i (min. 43). 
In repriza a doua, gazdele au slăbit 
inexplicabil și portarul Erdely a pri- 
mit două goluri perfect parabile. Oră- 
denii au fost mai tehnici, dar și 
mai— duri. Punctele învingătorilor 
au fost înscrise de Petrică (min. 47 
și 74) și Szekely (min. 66). In min. 
42, Harsani (C.S.O.) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului. (V. Să- 
săranu-coresp. reg.).

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TIMI
ȘOARA (2—1). Teren foarte alune
cos, joc desfășurat peste limitele spor
tivității. Reșițenii au fost net supe
riori. Au marcat: Tischler (min. 64) 
și Pătrașcu (min. 68), pentru reși- 
țeni și Gergely (min. 16) pentru 
C.F.R. (I. Plăvițiu-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ - C.S.M. 
CLUJ (2—0). Oaspeții au jucat pen
tru un rezultat de egalitate, așa în- 
cît jocul s-a rezumat la o luptă 
între atacul gazdelor și apărarea oas
peților. După primul gol. jocul a de
generat, abundînd în neregularități. 
Victoria mureșenilor, meritată, a fost 
realizată prin punctele înscrise de 
Hajdu (min. 84) și Nagy (min. 89)- 
Arbitrul G. Farkaș-Satu Mare a fost 
foarte indulgent față de duritățile 
comise. (V. Kadar-coresp. reg.).

ARIEȘUL TURDA - RECOLTA 
CĂREI (3—1). La început oaspeții 
au avut inițiativa. In finalul reprizei 
gazdele și-au revenit și au înscris 
de două ori prin Mărgineanu (min. 
35) și Băluță (min. 42). La reluare 
localnicii domină și își concretizează 
superioritatea prin golul înscris de 
Băluță (min. 77). Unicul gol al oas
peților este înscris de Hauler (min. 
84],



MIHAI DĂNESCU și MIHAI POP
performerii campionatului de motocros

Au fost desemnate echipele finaliste
ale campionatului republican

Din nou surprize!

•W

M. Dănescu. ci ști torul a două probe in faza a II l-a a campionatului repu
blican de motocros, in fruntea plutonului de alergători, pe traseul fazei de cam

pionat care a avut loc pe valea Răcădăului.

La faza a treia a campionatelor 
republicane de motocros s-a demon
strat încăodată că rolul conducătoru- 

intr-o competiție este 
important decît 

i Intr-adevăr, 
Mihci Pop a 

-mantă de a se

cu mult 
acela al moto- 
maestrul spor- 

reușit frumoasa 
situa pe primul 

cmc pe o motoci- 
imprumut, al cărei randa- 
vizibil sub valoarea celor-

lui i
mai 
ciclei 
tului 
peri, 
loc la clasa 125 
cletă de 
men t era 
lalte mașini prezentate în campionat. 
De asemenea, la clasa 175 cmc, ace
lași alergător, pe aceeași mașină de 
125 cmc luată de împrumut în pre
ziua campionatului, în ciuda unei de
fecțiuni mecanice suferite chiar pe 
linia de start, ar fi repetat succesul 
din ale-oacea anterioară 
defecțiune mecanică nu 
din cursă. Iată, așadar, 
tînărului dinamovist din 
nu se datoresc in 
cu care reușește 
la punct, cit mai 
atenției pe care 
sale pregătiri.

Același lucru este perfect valabil 
și atunci cind ne referim la un alt

dacă o nouă 
l-ar fi scos 
că victoriile 
ultimii ani 

principal măiestriei 
să-și pună mașina 
ales seriozității și 
o acordă propriei

.. Cabinetul metodico-știintiiic de pe-
- -Im'ră consiliul regional U.C.F.S. 
...Iași organizează în zilele de 27 si 
.,28 mai o sesiune de comunicări

științifice. Cu acest prilej vor
- , abordate o serie de probleme
- - bază privind activitatea sportivă
- - mase si de performantă.
- - La consfătuire vor participa de-'
•■legat! ai cabinetelor metodico- jtiin- 
“ ■fifice din întreaga tară, metodisti ai 
■■m.i.c. v.z.z.z.. ‘
'■ducație fizică si antrenori.

fi 
de 
de

și U.C.F.S.. profesori de e-

performer al actualului campionat : 
Mihai Dănescu de la C.C.A.. Acesta 
conduce detașat în clasamentele cla
selor 250 
complex 
datorită 
calmului 
se avîntă în întreceri.

Pe acești doi concurenți îi dăm ca 
exemplu tuturor sportivilor noștri și 
in special unora dintre alergătorii 
fruntași care în ultimul timp au ne
glijat aproape complet capitolul pre
gătirii 
mod 
(Met. 
cializat 
riat, cu multe victorii de răsunet la 
activ, care insă, în ultimul timp se 
comportă cu mult sub posibilitățile 
sale, 
rale 
faze 
Pop 
carle (D) 16 pet, 3. B. Predescu (Met. 
23 August) 12 pet, 4. I. Popa (D) 10 
pet, 5.
1. St. 
pet, 2. 
pet, 4. 
nescu (Met. 23 August) 5 pet. 
CMC: 1. M. Dănescu (C.C.A.) 22 pet,
2. M. Cernescu (D) 20 pet, 3. I. Io
niță (C.C.A.) 9 pet, 4. H. Sitzler (Met. 
23 August) 7 pet, 5. C. Dovitz (D) 6 
pet. 350 CMC: 1. M. Dănescu 19 pet, 
2. M. Cernescu 16 pet, 3. Gh. Ioniță 
14 pet, 4. E. Keresteș (C.C.A.) 12 pet, 
5. H. Sitzler 3 pet.

Ultimele două faze ale campiona
tului republican de motocros se vor 
desfășura la Cîmpina în zilele de 28 
mai și 4 iunie. Disputele vor avea 
loc pe același traseu pe care s-a 
desfășurat și prima fază a acestui 
campionat.

și 350 cmc, nu printr-un 
fericit de împrejurări, ci 
excelentei sale pregătiri, 

și modului judicios cu care

personale, 
special de 
23 August) 

în cursele

E vorba în 
Barbu Predescu 

alergător spe- 
pe teren va-

Iată acum clasamentele gene- 
ale campionatului după cele trei 
disputate: 125 CMC: 1. Mihai 
(Dinamo) 18 pct, 2. Traian Ma-

P. Fischer (D) 6 pet. 175 CMC: 
Iancovici (Met. 23 August) 18
M. Pop 16 pet, 3. I. Popa 13
Tr. Macarie 6 pet, 5. P. E-

250

G. ȘTEFANESCU

ale țării au luat sfîrșit 
de șah pe echipe, con-

In trei orașe 
ieri întrecerile 
tind pentru semifinalele campionatului 
republican 1961. Rezultatele au desem- 

următoarele echipe calificate pen- 
finala competiției : I.T.B., Voința 
Mureș, Muncitorul Oradea, Progre- 
București, Spartac București și 

Petrolul Ploiești. Iată, pe scurt, desfă
șurarea ultimelor întîlniri :

BUCUREȘTI. Nu ultima rundă, ci 
cea penultimă a fost decisivă pentru 
finală. Meciul-cheie s-a jucat între 
Voința Tg. Mureș și Statistica, cîști- 
gat de prima eu 31/..—2’/s după o luptă 
strînsă. Meritele victoriei mureșenilor 
revin în primul rînd lui B. Soos, care 
la masa întîi l-a întrecut pe Urseanu, 

ca și celor două jucătoare — Elena 
Ududec și Paraschiva Soos — învingă
toare în partidele lor. Cu un „bagaj" 
de puncte suficient, Voința Tg. Mureș 
șl I.T.B. au jucat fără emoții con
fruntarea lor din ultima rundă, înche
iată cu o egalitate absolută : remize

Primele meciuri 
în „Cupa Victoria

avut loc în sala 
„Bere

Sîmbătă seara a 
de festivități a întreprinderii 
Grivița" reuniunea inaugurală a com
petiției dotată cu „CUPA VICTO
RIA". Citeva sute de spectatori au 
fost prezenți la această gală în ca
drul căreia au evoluat numeroși bo
xeri 
alții, 
Sîrbu (Metalul 23 August), I. Truc
mel (Unirea Sport).
(I.T.B.), St. Gherlea (Bere Grivița) 
ș.a. Iată rezultatele
NIORI: M. Stingă (Voința) b.p. Gh. 
Stanciu (Semănătoarea); St. Stingă 
(Voința) b.p. N. Șișu (Metalul 23 Au
gust); A. Grosu (Gr. Roșie) b.ab. C. 
Sîrbu (Metalul 23 August); St. Gher
lea (Bere Grivița) b.p. V. Simion 
(Rapid); SENIORI. I. Tufaru (Vo
ința) b.p. A. Minea (I.T.B.); I. Stoian 
(S.P.C.) b.p. P. Tuteanu (Bere Gri- 

---------- I.
I. Crăciun 

1 M. Dimache (Metalul 
I. Bărbieru (Gr. Roșie) 

Popescu (Metalul 23 
Șovar (Bere Grivița)

tineri. S-au evidențiat, printre 
A. Grosu (Grivița Roșie), C.

la toate mesele (3-3)... Iată celelalte 
rezultate tehnice din ultimele două 
runde : Voința Brașov-Progresul Ale
xandria 5-1, Statistica-Voința Brașov 
4-2.

Clasamentul final al grupei bucu- 
reștene : Voința Tg. Mureș I61/,, I.T.B. 
16*/»,  Statistica 13'/2, Voința Brașov 12, 
Progresul Alexandria I*/ 2.

ORADEA. Și în această grupă, echi
pele fruntașe au terminat egal în ul
tima rundă : Muncitorul Oradea-Pro- 
gresul București 3-3. Orădenii și-au 
asigurat, însă, prin acest meci nul 
primul Ioc al seriei, obținînd un fru
mos succes. Cele mai bune rezultate 
individuale din echipa învingătorilor 
aparțin lui Fischer (3>/s puncte din 4 
posibile) și Suzanei Makkai (3 din 4). 
Celelalte rezultate ale meciurilor din 
ultimele două zile : Muncitorul-U V.A. 
4i/2—l'/j, Progresul Buc.—C.S.M. Cluj 
4—2, JiuI-U.V.A. 4—2. Clasamentul : 
Muncitorul Oradea 15%, Progresul 
Buc. C.S.M. Cluj 12, U.V.A. 10,
Jiul 8. (I. GHIȘA — coresp. regional).

GALAȚI. Cele două echipe calificate 
în această grupă s-au detașat net de 
restul concurentelor, terminînd între 
ele cu scor egal : Spartac Buc.-Petro- 
iul Ploiești 3-3 (Bălănel-Mititelu %- 
%, Reicher-Radovici 1-0, Georgescu- 
Partos 1—0, Pitpinic-Gunsberger 0—1, 
Rodica Manolescu-Margareta Perevoz- 
nic 0—1, Cecilia Butnaru-Rodica Rei- 
cher 1/a—%). Dintre alte rezultate, 
este de menționat înfrîngerea maes
trului Gh. Mititelu în fața gălățeanu- 
lui C. Bîrzoi. Margareta Perevoznic 
(Petrolul) și V. Georgescu (Spartac) 
au cele mai bune performanțe indivi
duale : 4 din 4. Iată clasamentul final: 
Spartac Buc. 19, Petrolul Ploiești 18, 
Știința Galați 12, Motorul Cimpulung 
Muscel 8, Ceahlăul Piatra Neamț 3.

Rareori ne-a fost dat să asistăm la 
un finiș atit de pasionant in cam
pionatul republican de popice pe e- 
echipe. Formațiile rămase în cursa pen
tru titlu ne-au oferit din nou, sim- 
bătă și duminică în cadrul turului 
etapei a doua a fazei interregionale 
jocuri viu disputate, unele dintre ele 
încheindu-se cu 
noscuta echipă 
fost învinsă pe 
mația Dinamo 
la o diferență

surprize. Astfel, cu- 
bucureșteană I.O.R. a 
teren propriu de for- 
din Craiova 
apreciabilă :

Scorul ar fi putut fi și 
dacă la ultima pereche 
Gomoiu (820 p.d.) cel mai 
gazde nu și-ar fi întrecut
V. Dinale cu 55 p.d.

p.d.) 
rește 
chipă 
avut

s.

dina- 
Stă- 
(823 

dato- 
o e-

I.O.R. a 
,,căderi" : 
Pomenea

și încă 
72 p.d. 

mai sever 
Alexandru 
bun de la 
adversarul

Succesul 
moviștilor care au avut în N. 
nilâ (814 p.d.) și T. Nițulescu 

cei mai buni oameni, se 
faptului că ei au format 
omogenă, in timp ce 
trei surprinzătoare

Eugen Alexandru (721), 
(749), N. Saenco (769).

Deosebit de echilibrată 
fruntarea dintre C.F.R. 
lația fazei 
campioană a țării 
Partida 
tul dramatic: ploieștenii 
la o diferență de numai 2 p.d. Re
zultat final 4910-4908 p.d. In schimb. 
fosta campioană a țării la fete, 
I.T.B., a fost depășită net la Tg. Mu
reș de echipa Voința cu scorul de 
2336-2150 p.d. învingătoarele, în 
vervă deosebită, au arătat o bună 
precizie în lansarea bilei remareîn- 
du-se în special Aurelia Albert (411) 
și Margareta Szemany (417).

Alte
Rapid 
pescu

a
Sibiu,

Și

fost con- 
reve- 

interregionale, și fosta 
Petrolul Ploiești, 

a avut un final de-a drep- 
au cîștigat

Gh. Gheorglie

tehnice: JU-
A SCHENKMAN - coresp.

rezultate: Voința Craiova — 
Buc. 1974—2266 p.d. (Elena Lu- 
(Rapid) a realizat 403 p.d.);

Flacăra Cimpina — C.S.M. Mediaș 
(masculin) 4836-4711 p.d. Recordma
nul țării, Petre Purje (Flacăra) a 
doborit din 200 bile mixte 904 popice,

Dupâ etapa de duminica
vița); Gh. Gheorghe (I.T.B.) b.p. 
Trucmel (Unirea Sport); “ ~
(S.P.C.) b.ab 
23 August); 
b.ab. 1 M.
August); I. 
b.ab. 2 I. Bîrsan (Victoria); P. Stan 
(S.P.C.) b.p. N. Ispas (Unirea Sport); 
P. Ciucișan (Metalul 23 August) b.p. 
I. Seceleanu (Victoria).

★
Astă-seară, de la ora 19,39 se va 

disputa o nouă reuniune .organizată 
de clubul sportiv Victoria. Iată cî
teva spicuiri din programul reuniu- 

Tufaru (Voința) — I. Stoian 
Crăciun (S.P.C.) - I. 

(Victoria), V. Dobrescu 
I. Ioniță (Rapid). Gala 

tot în sala întreprinderii

nii: I.
(S.P.C.), I.
Georgescu 
(Victoria) — 
va avea loc
„Bere Grivița".

La Corvinul Hunedoara, alpinismul—o secție model

S-a încheiat campionatul republi
can feminin. Pentru a patra oară, 
DINAMO BUCUREȘTI s-a dovedii 
cea mai bună formație a țării. Dina- 
movistele au cîștigat detașat : ele nu 
au pierdut nici unul din cele 22 de 
jocuri disputate și au realizat un set- 
averaj excepțional — 66:7 I Antre
norul echipei, Gheorghe Constantines- 
cu, ca și componentele formației 
campioane (E. Pleșoianu. A. D. Ivă- 
nescu, Lia Vanea, R. Corbeanu, F. 
Teodorescu, V. Herișanu, E. Preda, 
Lucia Vanea, D. Iancu, R. Șiclovan, 
Maria Păun) merită toate felicitările.

Jocurile feminine din ultima etapă 
au fost urmărite de numeroși spec
tatori. Deși nu s-au ridicat la o va
loare _ tehnică deosebită, partidele au 
fost interesante prin dîrzenia cu care 
echipele au luptat pentru victorie. 
Surprinzătoare este victoria ieșence- 
lor în partida cu C,S.M. Cluj (3-0). 

jucat slab, coinițînd 
la fileu și în linia 
cu 10-5 în ultimul 
părăsit nejustificat

troșani 
(chiar 
fost slabe), 
plăcut în 
ve rsarilor 
taculoase

Pentru 
,,fugă“ de 
o mai bună 
din Capitală.

au comis foarte multe greșeli 
și preluările din servicii au 

iar rapidiștii s-au com- 
jocul fără orizont al a<l 

lor. In rest, partide _ spec- 
și viu disputate. '■ 
ca 

la
spectatorii să nu mai 
un joc la altul, am dori 
programare

AURELIAN

Iată clasamentele celor 
pio-nate :

a jocurilor

AXENTE

două cam-

Printre elevii primei școli de in
structori de alpinism, organizată la 
Cheile Bicazului în vara lui 1959 
de către federația de specialitate, se 
afla și tînărul Dan Pichiu, trimis 
din partea asociației sportive Corvi
nul Hunedoara. încă din primele zile 
ne-am dat seama de interesul pe ca
red arata elevul Dan Pichiu în 
timpul lecțiilor practice Și teoretice 
care se predau la acest curs. In 
orele libere își completa carnetul de 
însemnări, sau, împreună cu alți co
legi, repeta tema practică, escaladînd 
stîncilc din imediata apropiere a ca
banei. La sfîrșitul școlii el avea să 
fie evidențiat ca cel mai bun elev.

Nu a trecut mult și au început să 
ne sosească vești despre activitatea 
alpină — inexistentă pînă atunci — la 

fost 
1 la 
ama- 

Hitncdoara, 
lor 
ieșiri 

luînd 
dornici 
sfîrșit,

‘ Hunedoara.
trimiși 
școala 
torii de

• conduși
, Pichiu, 
j munții < 
;ei și o
I practice 
țîn 1959,
i piniada i
I mod cu I
Uuiași an, federa'ia este înștiințată că 
alpiniștii asociației sportive Corvinul 
Hunedoara au escaladat în premieră 
un traseu situat în Colții Pelegii și 
care a primit numele de „Traseul 
Corvinilor" Omologat de comisia de

Mai întîi, au 
doi. reprezentanțiîncă <

de alpinism. Apoi, 
: alpinism din I’
de........................

au
din

serie de tineri,
acest sport. In 
Corvinul a participat la 
de vară, evidențiindu-se 
totul special. In toamna ace-

din 
instructorul 

făcut cîteva 
împrejurimi,

Dan 
în 
cu 
să 

tot 
Al
in
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specialitate din F.R.S.B.A., traseul a 
primit gradul de dificultate IV B. 
Era un început foarte bun.

Anul trecut, alpiniștii hunedoreni 
au repurtat un succes nebănuit: lo
cul 4 în clasamentul general al Alpi- 
niadei, înaintea unor asociații sau 
cluburi cu vechi state de serviciu în 
alpinismul nostru.

Cele 11 premiere efectuate de alpi- 
niștii hunedoreni în masivul Retezat 
și Cheile Roșia au confirmat valoarea 
secției din asociația Corvinul. La 
această frumoasă realizare mai tre
buie adăugați cei 80 de purtători ai 
insignei .Alpinist R.P.R.", pe care 
colectivul secției de alpinism i-a în
drumat, învățîndu-i abecedarul aces
tui frumos sport. De asemenea, rele
văm frumoasa inițiativă de a se ame
naja pe un perete de pe malul văii 
Cerna, un mic „stadion alpin" unde 
începătorii și avansații își pot face 
antrenamentele de cățărare.

In etapa de iarnă a Alpiniadei 
republicane, disputată acum cîtva timp 
în Bucegi, alpiniștii hunedoreni au 
escaladat o serie de trasee în con
diții de iarnă, printre care și traseul 
„Victoria", a cărui dificultate este de 
gradul IV B. Această performanță 
vine să confirme faptul că secția de 
la Corvinul este bine pusă la punct. 
De altfel, parcurgerea celui mai greu 
itinerar de iarnă din munții Retezat 
— pe care o făcuse în iarna 1960/ 
1961 — nu a fost întîmplătoare.

Frumoasele rezultate obținute în 
timpul extrem de scurt de la înfiin
țarea primei Secții de. alpinism din 
Hunedoara, ne fac să credem că al-.

FEMININ
1. Dinamo București 22 22 0 66: 7 442. Rapid București 22 19 3 58:23 413. Știința Ciuj 22 14 8 52:36 36
4. Combinatul Poligrafic 

București 22 14 8 50:37 36
5. Metalul „23 August* 22 13 9 45:34 356. Farul Constanța 22 13 9 47:39 35
7. C.S.M. Cluj 22 11 11 44:45 338. C.S.M. Sibiu 22 9 13 40:48 31
9. Oîimpia Brașov 22 5 17 33:59 27

10. Progresul București 22 5 17 26.58 27
11. Țesătura iași 22 4 13 23:59 26
12. Sănătatea București 22 3 19 23:62 25

MASCULIN
1. Rapid București 18 18 0 54:13 36
2. Progresul București 19 14 5 48:34 33
3. Dinamo București 19 13 6 46:27 32
4. Știința Cluj 19 13 6 47:29 33
5. știința Timișoara 19 11 8 46:33 30
6. Jiul Petroșani 19 11 8 42:38 30
7. Tractorul Brașov 19 8 11 37:40 27
8. Victoria București 18 8 10 31:42 26
9. Știința Galați 19 7 12 33:46 26

10. C.C.A. 19 6 13 35:45 25
11. Petrolul Ploiești 19 4 15 23:50 23
12. Farul Constanta 19 0 19 12;57 19

mai slab joc al etapei, fără discuție, 
a fost Rapid—Jiul. Jucătorii din Pe-

hunedoreni vor putea să ob- 
în acest an un loc fruntaș în

piniștii 
țină și
Alpiniada republicană.

EMILIAN CRISTEA 
maestru al sportului,

vicepreședinte al comisiei
de alpinism din cadrul F.R.S.B.A.

campionatului mas-

Clujencele au j. 
numeroase greșeli 
a doua. Conduse 
set, clujencele au 
terenul !

In clasamentul 
culin nu s-Șu produs schimbări im
portante. Știința Cluj a trecut de pe 
locul secund pe locul 4, iar Progre
sul și Dinamo au urcat cîte un loc. 
Știința Galați a obținut o prețioasă 
victorie (3-2 cu Petrolul) care o în
depărtează de zona retrogradării. Cel

București 
foarte bine in 
Știinfa Cluj din 

campionatului re- 
Dirui-

Dinamo 
comportat 
partida cu 
cadrul
publican masculin, 
moviștii au realizat nume
roase puncte din atacuri 
care au făcut ..mat**  apă
rarea studenților clujeni, 
in fotografie : Mihăilcscu 
(Dinamo) primește o pasă 
excelentă Și... un nou punct 
pentru dinamoviști !



S DE MASĂ

După campionatul european de la Belgrad

Reprezentativa țării noastre se afiă în real progres
Desfășurarea campionatului euro

pean masculin de baschet, recent în
cheiat la Belgrad, ne-a dovedit că 
orientarea în direcția întineririi e- 
chipei a fost justă, lotul țării noas
tre prezentîndu-se în real progres. 
Aceasta este prima și cea mai în
semnată constatare făcută la înche
ierea celei de a Xll-a ediții a cam
pionatului european desfășurat la 
Belgrad. Intr-adevăr, prin rezulta
tele și — mai ales — prin comporta
rea ei, echipa R. P. Romîne a cules 
unanime aprecieri, fiind socotită ca 
una din formațiile tinere cu cele mai 
mari perspective.

Rezultatele sînt cunoscute. Cuce
rind victorii în șase meciuri (în fața 
reprezentativelor Franței, Olandei, 
Izraelului, Turciei, R. S. Cehoslovace 
și Belgiei) și pierzînd doar două par
tide (cu R. P. Bulgaria și R. P. Un
gară) reprezentativa țării noastre s-a 
clasat pe locul 7, in timp ce echipele 
Franței, R. S. Cehoslovace și R. P. 
Ungare cu cite 3, 4 și respectiv 5 
înfrîngeri, au ocupat locuri superi
oare ! O nedreptate evidentă a sis
temului de alcătuire a clasamentului, 
carg^a privat echipa R. P. Romine de 
un loc pe măsura valorii arătată în 
decursul întrecerilor.

Mulți dintre cei ce au urmărit e- 
voluția reprezentativei romîne Ia 
Belgrad s-au întrebat — în mod fi
resc — cum a fost posibil saltul ca
litativ al echipei noastre, cu atît mai 
mult cu cit unii jucători experimen
tați au fost înlocuiți cu elemente ti
nere, lipsite de rutina meciurilor in
ternaționale ? Explicația constă în 
creșterea mediei înălțimii, în evi
denta îmbunătățire a pregătirii fi
zice sub toate aspectele și îndeosebi 
a rezistenței (ceea ce a permis un e- 
fort susținut de-a lungul întregului 
turneu) și in excelenta comportare a 
apărării, considerată nu mai departe 
decit cu un an în urmă punctul ne
vralgic al baschetbaliștilor romîni. 
La Belgrad, sistemul de apărare om 
la om s-a dovedit bine pus la punct 
și a fost aplicat cu strășnicie. Jucă
torii noștri au luptat uneori pînă la 
epuizare pentru anihilarea acțiunilor 
adversarilor, în această privință evi- 
dențiindu-se de altfel întregul lot. 
Numărul mingilor recuperate — 365 
— și al punctelor primite — 467 — 
este -'elocvent, situîndu-se printre cele 
mai bune cifre înregistrate la cam
pionatul european. Demn de remar
cat este și excelentul procentaj al 
aruncărilor libere — 69 la sută — cel 
mai bun dintre toate cele 19 reprezen
tative (cu doi ani în urmă, la campio
natul european de la Istanbul, echipa 
R.P.R. obținuse doar 55 la sută).

O altă constatare îmbucurătoare o 
constituie faptul că antrenorii Con
stantin Herold și Dan Niculescu au 
contat nu numai pe 5—6 jucători, ci 
pe un lot destul de omogen, în care 
jucătorii de schimb au putut păstra 
ritmul și randamentul primei forma
ții. Ne referim îndeosebi la Horia 
Demian, Cristian Popescu și Horațiu 
Giurgiu, al căror aport a fost extrem 
de util în toate partidele susținute. 
Cît privește pe Mihai Nedef, care 
prin exemplul personal și puterea sa 
de mobilizare a fost din nou sufle
tul echipei, Armand Novacek, Emil 
Niculescu, Dragoș Nosievici și Mihai 
Albu, aceștia s-au dovedit elemen
tele de bază ale lotului.

Ținînd seama de perspectivele e- 
chipei noastre reprezentative de 
baschet, eliminarea deficiențelor ma
nifestate în cursul meciurilor trebuie 
să constituie un obiectiv de primă 
importanță în munca jucătorilor, a 
antrenorilor lotului și a antrenorilor 
secțiilor de baschet din cluburi și a- 
sociațiî sportive. Punctul slab al re
prezentativei R. P. Romîne a fost 
însă atacul. Destul de bun în meciul 
cu Franța — primul din campionat 
>— atacul a fost din ce în ce mai pu
țin eficace. Sistemul pregătit în de
cursul antrenamentelor dinaintea 
campionatului, foarte potrivit taliei 
și temperamentului jucătorilor noștri, 
a fost părăsit pe măsură ce lupta 
pentru locurile fruntașe devenea mai 
dîrză. In locul acțiunilor colective, 
purtate în viteză, cu eficacitate evi
dentă; baschetbaliștii noștri au 
început să joace individual, static, 
protejînd exagerat mingea. Ei nu au 
mai folosit blocajele, aruncările la 
coș fiind mai mult rezultatul acțiu
nilor individuale. Și, firește, o astfel 
de manieră de joc nu a putut decît 
să convină adversarilor. Imprecizia 
aruncărilor de la distanță și de la 
semidistanță a fost o altă defecțiune 
a echipei noastre, cauzată însă în 
■nare măsură de timpul scurt de an

trenament și acomodare cu mingile 
de material plastic.

Intenționat am lăsat la urmă... 
tracul. Din cauza încordării nervoase 
a fost părăsit treptat sistemul de atac 
preconizat la București, din cauza 

Fază din îhtîlnirea R.P. Romtnâ—Franfa, în care reprezentativa țârii noastre 
a obținut o victorie de prestigiu. A fost unul dintre cele mai frumoase meciuri 
ale campionatului.

emotivității s-au pierdut o serie de 
acțiuni care pînă la urmă au provo
cat înfrîngerea în meciul cu R. P. 
Bulgaria.

Aceste deficiențe pot fi înlăturate, 
în primul rînd printr-o temeinică 
muncă de pregătire a jucătorilor în 
tot timpul anului în cadrul cluburilor 
și asociațiilor sportive din care fac

Conferința
Intre 4—7 mai, concomitent cu des

fășurarea celei de a Xll-a ediții a 
campionatului european masculin de 
baschet, la Belgrad a avut loc o con
ferință internațională a antrenorilor; 
prezidată de secretarul general al 
F.I.B.A.; Wiliam Jones. In cadrul a- 
cestui seminar au fost prezentate și 
discutate următoarele lucrări :

— Baschetul mondial sub toate as
pectele (referat prezentat de Robert 
Busnel) ; — Cîteva probleme privind 
munca cu jucătorii tineri (referat pre
zentat de Miodrag Stefanovici) ; —• 
Igiena și alimentația sportivilor (refe

rat prezentat de dr. Ljubisa Koturo- 
vici); — Normele tactice în baschet 
(Veselin Temkov); — Antrenamentul 
pentru îmbunătățirea preciziei în a

Actualități
• DATELE DISPUTĂRII JOCURILOR C.C.A.-Ț.S.K.A MOSCOVA 

• CONFERINȚA ANTRENORILOR

parte. Baschetbaliștii fruntași trebuie 
să ajungă prin antrenamente judi
cioase la o îndemînare atît de mare, 
încît excitarea nervoasă să nu pro
ducă perturbații în execuțiile tehnice 
și în gîndirea tactică. Cît privește 

îndeminarea, ea se obține nu numai 
prin participarea conștientă la pre
gătirile întregii echipe, ci și prin an
trenamente individuale efectuate 
după programul alcătuit de antrenori, 
în funcție de calitățile și lipsurile 
fiecărui jucător.

D. STANCULESCU

internațională a antrenorilor
runcările la coș (referat prezentat de 
prof. Octav Dimitriu); — Pregătirea 
psihică a jucătorilor (referat prezentat 
de Stepan Spandarian); — Pregătirea 
psihică a jucătorilor în perioade dife
rite (referat prezentat de Veselin 
Temkov).

Lucrările au fost urmărite cu viu 
interes și au dat naștere la discuții 
interesante. Referatul prezentat de 
prof. Octav Dimitriu, antrenor federal, 
a fost alcătuit de catedra de jocuri 
sportive de la I.C.F. Ținînd seama de 
faptul că precizia în aruncări a fost 
un subiect comentat zi de zi, iar lu
crarea a dezvoltat o serie de probleme 
deosebit de utile, referatul s-a bucu
rat de un deosebit succes.

șura în Capitală conferința anuală a 
antrenorilor din țară. In cadrul a- 
cestei conferințe vor fi prezentate 
următoarele referate :

— Concluzii după campionatul eu
ropean de la Belgrad

— Comunicări în legătură cu con
ferința internațională a antrenorilor

—• Analiza desfășurării campiona
telor republicane

— Interpretarea justă a noului re
gulament

— Concepția unitară de pregătire și 
de joc

— Exemplificări practice privind 
metodica pregătirii pe baza noii con
cepții de joc.

„Romînii ne-au fost net superiori.
—a declarat Michel Hagenauer după meciul 

de tenis de masă de la Cluj
„Rominii ne-au fost net superiori 

Si se anunță ca pretendenți cu mari 
șanse la cucerirea trofeului primei 
ediții a „Cupei Campionilor Euro
peni" la tenis de masă. Noi nu ne-am 
putut acomoda nici un moment cu 
jocul variat, cu efectele numeroase 
și diferit imprimate de tinerii noștri 
adversari" ne declara joi seara, la 
terminarea întilnirii C.S.M. Cluj — 
Racing Club de France, vechiul in
ternațional francez Michel Hage
nauer.

Aprecieri asemănătoare au făcut 
și ceilalți doi jucători francezi Mi
chel Barouh și Charles Dubouille.

Intr-adevăr publicul clujean a a- 
plaudat in repetate rindurj pe repre
zentanții săi și mai ales pe Radu 
Negulescu și Gheorghe Cobirzan pen
tru frumoasa lor comportare. Primul 
«vînd mereu inițiativa a întreprins 
atacuri peste atacuri. In special 
backhandul a funcționat aproape fără 
greșeală. Cobirzan s-a arătat in re
venire de formă față de evoluțiile 
sale din ultimul timp. A fost mai c- 
fensiv cîștigînd multe puncte din lo
vituri de atac puternice. Al treilea 
jucător al C.S.M., Adalbert Rethi, nu 
a fost în verva lui obișnuită. Ve
nind direct de la un examen și fo
losind o paletă nouă, Rethi nu s-a 
simțit în largul său și a ratat nu
meroase mingi ușoare.

Fără îndoială că victoria C.S.M. Cluj 
asupra celei mai bune echipe fran
ceze și calificarea în finala „Cupei 
Campionilor Europeni" este un suc
ces însemnat al tenisului de masă din

Atlefii noștri au luat un start bun 
în noul sezon

(Urmare din pag. 1) 

mile și se anunță drept principalul 
candidat la recordul de seniori (4,42 
m). Seriozitatea, mlodestia, dîrzenia 
și calitățile fizice pe care le are îl 
recomandă cu prisosință pentru acea
sta. Ursac, Manolescu și Grosu, ca 
să vorbim numai de cei care au rea
lizat acum recorduri, au toate posibi
litățile de a-și îmbunătăți cifrele, a- 
dăugîndu-le acel plus de unde die 
încep să se „vadă" mai bine pe plan 
internațional.

★
In ziarul nostru de luni am subli

niat sumedenia recordurilor personale 
înregistrate în cele două zile de con
curs. N-avem intenția să întocmim 
acum o statistică a acestora, dar vom 
consemna că aproape n-a lipsit probă 
în care să nu se fi înregistrat ase
menea recorduri, mai ales de către 
concurenții tineri.

Dintre aceste performanțe o re
marcă specială se cuvine celor înre
gistrate de : Olimpia Cataramă (antr. 
Em. Uragan) 50,84 m la disc (unul 
din cele mai bune rezultate mondiale 
din .1961) ; grupa săritorilor cu pră
jina în frunte cu Dumitru Gîrleanu 
(treoînd la 4,30 m el și-a îndeplinit 
norma de maestru al sportului), și ju
niorii Af. Savin (4,10), Eugen Simi- 
onescu (4,00), Cornel Mușat (antr. 
C-tin Dumitru) 55,17 și juniorii Dece- 
bal Gheorghiu (antr. C-tin Spiridon) 
53,91 m, Ion Bog (antr. Lad. Kiss) 
51,62 la ciocan etc.

★
Pe marginea acestui concurs vom 

mai remarca o serie de fapte care ni

Concursuri..
BIRLAD. Recent au avut loc In loca

litate două concursuri organizate pen
tru elevii școlilor profesionale de uce
nici si pentru elevii complexului școlar. 
Cîteva rezultate : BĂIEȚI : 80 m : M.
Popa 3,9 ; 200 m : C. Ursu 24,2 ; Oct. 
famandî 24,2 ; FETE 80 m : M. Bălan 
11,0; greutate: A. Pălici 9,05 (S. EI.IA
DE, coresp.).

TÎRNAVENI. Stadionul 23 August din 
localitate a găzduit Întrecerile fazei re
gionale (Mureș-Autonomă Maghiară) a 
campionatelor republicane școlare. Cî
teva rezultate : BĂIEȚI : 80 m : L. Bo- 
Jani (Tg. M.) 10,5 ; 90 mg : Z. Fazekas 
(Tg. M.» 15,1; 110 mg (91,4 cm): L. Do- 
bay (Tg. M.) 15,7 ; lungime : Gh. sabău 
(Tîrnăvenl) 5,95 ; înălțime : C. Gall (O- 
dorhei) 1,60 ; prăjină : V. Adoriani (Tg. 
M.) 3,20; gTeutate (6 kg) : W. Sokol
(Tg. M.) 14,02 ; disc (1,5 kg) : W. sokol 
<«,22 : suliță (800 gr) : W. Sokol 53,65 ; 
ciocan (6 kg) : W. Sokol 39,58 ; FETE; 
60 m : M. Hainal (Tg. M.) 3,4 ; lungime : 
G. Romfeld (Gheorghieni) 4.56 ; disc : 
S. Papp (Od.) 27,30. La întreceri au par
ticipat 275 de elevi de la școlile medii 
si profesionale. <1. HASASIU, coresp.).

HOREZU. Peste 180 de copil au par
ticipat la întrecerile etapei raionale a 

1 concursului republican pentru copii. Re

țara noastră. Dar pentru ca trofeul 
pus în joc să fie adus în țara noastră, 
sînt necesare noi eforturi în pregă
tire. Dacă finala cu Lokomotiv Leip
zig va fi programată pînă la 1 iulie 
atunci sportivii noștri vor trebui să 
facă eforturi deosebite ținînd seama 
de faptul că, fiind studenți și elevi, 
ei se află in acest timp în plină pe
rioadă de examene.

★

Echipa reprezentativă de juniori a 
țării noastre a reușit o frumoasă vic
torie cu 5—2 în întîlnirea cu jucătorii 
francezi. Din echipa romînă cel mai 
bun a fost, fără nici o discuție, Ni- 
colae Angelescu, învingător în toate 
cele trei meciuri susținute. Cu un 
joc ofensiv, în continuă mișcare, el 
a făcut numeroase puncte cu lovi
tura dreaptă de atac. Dorin Giurgiu- 
ră, calm, a reușit serii de „lop-spi- 
nuri" cu care și-a pus deseori in de
rută adversarii. Juniorul clujean a 
fost însă inegal în acțiuni. Prea emo
tiv, Laurențiu Gheorghiu, după un 
început timid s-a regăsit oarecum 
spre sfîrșitul întrecerilor. In orice 
caz, el trebuie să se preocupe mai 
mult de jocul ofensiv.

★
In încheiere, menționăm că cele 

două întilniri internaționale de la 
Cluj au constituit un foarte bun pri
lej de verificare în vederea viitoare
lor întreceri internaționale ale spor
tivilor noștri: finala C.C.E. și res
pectiv Criteriul european de juniori.

CONSTANTIN GOMARNISCHI

se par deosebit de interesante. Ast
fel, la săritura în înălțime femei pen
tru prima oară într-un concurs intern 
7 atlete au sărit peste 1,50 m, la pră
jină al 9-lea clasat a avut rezultatul 
de 3,80 m, la lungime femei a 13-a 
concurentă a sărit 5,00 m etc. Sînt 
numai trei exemple care demonstrea
ză că în aoest an atleții noștri sînt 
capabili de rezultate superioare celor 
din anii trecuți. In schimb nu putem 
trece cu vederea rezultatele încă ne
satisfăcătoare înregistrate, în conti
nuare, la unele probe ca aruncarea 
greutății bărbați, lungime bărbați etc. 
Către aceste probe trebuie să se în
drepte atenția specialiștilor noștri și 
prin eforturi sporite să luptăm din 
răsputeri pentru a ridica valoarea 
performanțelor lor.

CLASAMENTUL PE ECHIPE
La întrecerile concursului republi-*  

can de primăvară al seniorilor au 
participat peste 200 de at'leți. Au pri
mit punote, în clasamentul general, 
36 de echipe de cluburi și asociații 
sportive. Locul întîi a fost ocupat 
de reprezentanții clubului sportiv 
Știința București care au dominat 
întrecerile. Iată clasamentul: Știința 
Buc. 138,5 p; 2. Dinamo Buc. 98 p; 
3. Casa Centrală a Armatei 69 p; 4. 
Metalul 23 August 59 p; 5. Rapid 
Buc. 53 p; 6. Progresul Buc. 46 p; 7. 
Știința Cluj 45 p; 8. I.T.B. 31 p: 9. 
C.S.M. Reșița 17 p; 10. C.S.S. Buc. 
15 p; 11—12. Victoria Buc. și Progre
sul Timișoara 13 p; 13—14 CS.S. Ti
mișoara și Prahova Ploiești 10 p; 
15—16. Corvinul Hunedoara și Lami
norul Roman 9 p.

• Au fost stabilite datele dublei 
întilniri dintre campioana țării noa
stre — C.C.A. — și campioana Uni
unii Sovietice — Ț.S.K.A. Moscova: 
10 iunie la Moscova și 18 iunie la 
București. In vederea acestor meciuri, 
care se vor desfășura în cadrul se
mifinalelor „Cupei Campionilor Eu- 
ropeni“, baschetbaliștii ambelor e- 
chipe fac pregătiri intense. Din lotul 
campioanei sovietice fac parte cu- 
noscuții jucători internaționali Alacia- 
cian. Zubkov, Voinov, Novikov (toți 
participant la campionatul european 
de la Belgrad), Travin, Semionov, 
Bocikarev ș.a.

• Intre 15—18 iunie se va desfă

rezultate...
zultate tehnice : BĂIEȚI : 60 m : St.
Popa (Pietrari) 8,6 ; 200 m : St. Popa 
23,7 ; 500 m : I. Cocleț (Bărbătești)
1:27,0 ; greutate (4 kg) : p. Rădescu 
(Costești) 3,70 ; FETE : 60 m ; M. Ște
fan (Vaidieni) 3,0 ; lungime : Ligia Turit 
- 11 ani - (Bărbătești) 3,75. (V. I-T.O- 
REA, coresp.).

CRAIOVA. La etapa orășenească a 
concursului republican de copii au luat 
parte peste 350 de concurenți. Rezul
tate : BĂIEȚI : 60 m ; G. Mihai 8,6 ; 
200 m : D. Serbau 23,7 ; 500 m : N. An- 
dronacho 1:24,5; lungime: St. Pine» 
și G. Mihai 4,72 ; înălțime : Ai. Ilie 
1,45 ; greutate (4 kg) : I. Radu 11,24 ; 
FETE : 60 m • M. Ioslf 8,9 : 300 m : M. 
Iosif 46.2 ; înălțime : M. Geantă. Em. 
Istrate șl M. Stochiță 1.30 ; lungime i 
M. Stochlță 4,38. (AL. LAZAR, coresp.).

BAIA MARE. ;,Cupa Primăverii" : 
BĂRBAȚI ■ 100 m : A. Seheinp 11.7;
1.000 m ; A. Balint 2:41,0 ; 3000 m : A. 
Ballnt 3:31,4 ; prăjină : L. Vasil 3,25 ; 
greutate : P. Vidli 12,78 ; 5 km marș; 
I Pop 26:36,0 ; FEMEI : 500 m : M.
Starcz 1:31.8 ; suliță : M. Turman 30J 5.
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Turneul international de fotbal de la New York

Ecouri după meciul Dinamo-Bangu
NEW YORK 22 (de la trimisul 

nostru). — Presa newyorkeză se o- 
cupă pe larg de turneul internațio
nal de fotbal, a cărui desfășurare a 
început săptămînă trecută.

Referindu-se la partida Dinamo — 
Bangu, ziarul „New York Times- seria 
că prin calitatea sa, jocul a întreținut 
atenția spectatorilor, _ partida distin- 
gîndu.se mai ales prin felul cum a- 
părările au știut să închidă drumul 
spre poartă. Ziarul scrie că înainta
rea echipei Bangu a dovedit multă 
ambiție (n. n. — brazilienii au luptat 
cu toată energia pentru victorie în 
acest meci ; n-am văzut 
echipele braziliene care 
noi în țară, luptînd atît 
tru rezultat), în timp ce
Dinamo s-au arătat mal abili. In con
tinuare, „New York Times” scrie > 
„In prima repriză Bangu a părut 
că va lua conducerea dar bine antre
natul „unsprezece" al lui Dinamo 
București a creat de cîteva ori faze 
care au produs panică în apărarea 
braziliană". Ziarul descrie apoi pe 
larg faza din min. 78 cînd Diriamo 
a avut cea mai mare ocazie din med, 
cu care putea obține o victorie meri
tată după aspectul jocului din repriza 
a doua și faptul că a avut acțiuni 
mai clare la poantă.

Și acum, o declarație a lui Zizin-

nici una dtn 
a jucat la 

de mult pen- 
înaintașii lui

ho, antrenorul lui Bangu: „Jucăto 
rii mei și-au pierdut capul după pri 
ma repriză, cînd au văzut că au în 
față o echipă mai bună decît se aș
teptau și — mai ales — după cele cîteva 
ocazii de gol ale lui Dinamo. în ul
timele 10 minute, de unde pînă a- 
lunci eram supărat că nu cîștigam, 
mă temeam să nu ne zboare printre 
degete și meciul nul. De la Dinamo 
mi-au plăcut cel mai mult NunweiJ. 
Ier IV, Ene II și Uțu, iar despre 
Varga pot să spun că îl socotese un 
mare talent".

Echipa Dinamo și-a cîștigat multe 
simpatii aici, prin comportarea sa 
generală, ca și prin joc. La început, 
din cauza renumelui fotbalului brazi
lian, tribunele au mers cu Bangu, 
Treptat.treptat, barometrul simpatiilor 
*-a schimbat și, în final, publicul a 
mers 
n-au 
făcut 
da ți.

Ia
Montreal : 
miercuri la New York: Bangii — 
Karlsruhe, iar joi la Montreal: Kil
marnock — Everton. Viitorul meci 
al lui Dinamo: sîmbătă cu New York 
Americans.

cm Dinamo. După joc, brazilienii 
salutat publicul ; d'inamoviștii au 
acest lucru, fiind mult aplau-

continuarea turneului, marți la 
Concordia — Everton ;

R. URZIGEANU

întrecerile de tenis de la Leningrad
patrioatei sale Margarita Kull. A treia 
a fost Prohova (R.S. Cehoslovacă).

Iată rezultatele finalelor de dublu: 
bărbați — Holecek, Scholz (R. S. Ceh) 

Bagradze, Palman 7—5, 6-4, 6—4; 
femei * Bakșeeva*  KuU — Prohova, 
Mateikova (R.S. Ceh.) 6—2, 6—1;
mixt Bakșeeva*  Mdzinarișvili — 
Isutina*  Tkacev 7—5*  7—5.

£ucînd ta afara concursului, tenis- 
maritri P, Mărmureanu a obținut re
zultatele I 6-3, 3-6, 6-3 cu Baicev
(U.R-S.S.) ? 6-1*  6-4 cu Mozar
(R.P.UJț 11—13, 9-S într. ca Scholz 
(R.S. Ceh.).

Duminică s-au încheiat la Leningrad 
întrecerile celui de al IV-lea turneu 
internațional de tenis pentru tineret. 
Patru din cele cinci finale au revenit 
sportivilor sovietici,- eare au dominat 
cu autoritate concursul»

La simplu masculin a eiștigat tină» 
rul tenisman gruzin Nugzar Mdzlna- 
rișvili, in vîrstă de 17 ani*  care’a dte-j 
pus în finală de alt sportiv «nrietia*  
L Metreveli, Ca 5—7*  6-4*  4-6, 6-4, 
6—3. Pe locul trei s-a clasat Kovacs 
(R.P.U.). La fete a triumfat eleva de 
15 ani Galina Bakșeeva din Kiev, ta*-  
vingătoare cu 6—1, 6—1 asupra sprnr.

mii: „Propunerea presedinieiui Milage i 
esie aiHisporW'

Recordmanul mondial la 5,000 m se pronunță : 
împotriva excluderii campionilor olimpici 

de la ’ "
X

Reprezentativei de șah 
a U.R.S.S, învingătoare 

în întîlnirea 
cu R. P- F, Iugoslavia

Meciul de șah dintre echipele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei desfășurat timp 
de o săptămînă la Belgrad a luat 
sfîrșit cu scorul de 31‘/2—28*/ 2' puncte 
în favoarea șahiștilor sovietici. Din 
echipa U.R.S.S. cel mai bun rezultat 
individual a fost obținut de campio
nul unional Tigran Petrosian care a 
totalizat 4 puncte din 5 posibile.

Anglia

înotătorii sovietici învingători 
la limită in fața reprezentativei 

Angliei
La Moscova a luat sfîrșit întîlrH- 

rea de natație U.R.S.S.
desfășurată timp de două zile în ba-: 
zinul complexului sportiv de la Luj- 
niki. După o luptă foarte 
care înotătorii sovietici au înregis
trat o serie de recorduri unionale, în
tîlnirea a luat sfîrșit cu Victoria echi
pei U.R.S.S.: 93-92.

J, O.
mi-a înmînat la Melbourne două 
medalii de aur, propune să se 
interzică participarea campionilor 
ofimpici la viitoarele jocuri de la 
Tokio. Socotesc că este 
și ilogic acest lucru. Eu 
mi am încheiat cariera 
dar nu pot să admit ea 
meu Piotr Bolotnikov, 
triumfat la Roma și apoi 
rit recordul mondial la 
metri, să nu poată concura din 

-r-r-ry nou la Tokio. Nu pot să înțeleg
Ț motivul pentru care trebuie să fie 
(îndepărtați de la Jocurile .Olim

pice cel mai lumi sportivi din 
lume, deținători ai medaliilor de 
aur. Nu sînt de acord cu nreșe- 
dintele Brundage și găsesc că 
propunerea sa este antisportivă".

sa inițială, federația olandeză, s-a 
făcut culpabilă de discriminare față 
de participanți, neputînd să asigure 
viza de intrare în Olanda marelui 
maestru W. Ufalmann (R. D. Ger
mană). Turneul — cu lista completă 
de participanți — va avea loc ta 
R. S. Cehoslovacă.

Iată, deci, că din cei 22 de viitori 
participanți ai turneului interzonal, 
se cunosc acum 18. Acestora urmează 
să li se adauge primii trei clasați di» 
zona a 2-a europeană și al treilea 
calificat din zona sud-americană.

Turneul interzonal este însă numai 
etapa semifinală a competiției pentru 
desemnarea șalangerului. Persoana 
acestuia va fi cunoscută abia tn 
cursul anului viitor, cînd pe insulele 
Antile urmenză să aibă loc „turneul 
candidaților". Participă primii șase 
clasați din turneul interzonal, împreu
nă cu excampionul mondial M. Tal 
și marele maestru sovietic P. Keres, 
clasat pe locul doi la precedentul 
turneu al candidaților. O adevărată 
„finală a finalelor*.,,

f

t

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
întrebat de un corespondent al 
ziarului „SOV1ETSKI SPORT- c» 
părere are despre declarația pre
ședintelui 6.IX)., Avery Brundage, 
care cere excluderea campionilor 
olimpici de la viitoarele Jocuri 
Olimpice, renumitul sportiv sovie
tic Vladimir Kuț a răspuns i 
„Sînt uimit pur și simplu că pre
ședintele Brundage, care el însuși

nedrepi 
personal 
sportivă, 
prietenul 
care a 
a dobo- 

10.000

strînsă, în

Cine va fi viitorul adversar al lui Botvinnik?
Poate că întrebarea de mai sus este 

cu totul... de prisos. Intr-:adevăr, la 
cîteva zile după recîștigarea titlului 
mondial de șah, Botvinnik a făcut o 
declarație prin care pune la îndoială 
participarea sa la viitorul meci pen
tru campionatul lumii, programai în 
1963. Botvinnik a arătat că nu este 
exclus ca el să se retragă în curfnd 
din activitatea competițională, lăsînd 
astfel vacant titlul de campion mon
dial. Ce se va întîmpla în acest caz? 
Evident, problema urmează să fie 
rezolvată de federația internațională 
de șah (F.I.D.E.). Două ipoteze sînt 
cele mai plauzibile: meciul din 1963 
să fie disputat între fostul campion 
M. Tal și învingătorul turneuhu can
dida ți lor, sau între primii doi clasați 
în acest turneu.

Pînă la elucidarea problemei — și 
presupunînd că Botvinnik nu va da 
curs intenției sale de a se retrage
— competiția eliminatorie pentru 

desemnarea viitorului șalanger li 
titlu continuă în faze sia preliminară
— turneele zonale. După cum se știe, 
campionatul mondial de șah prevede 
10 zone geografice. In 8 dintre ele

lupta s-a și încheiat, dînd următorii 
calificați (în ordinea numerotării) . 
Madrid — S. Giigorici (R.P.F. Iugo
slavia), A. Pomar (Spania) și L- 
Potrtisch (R. P. Ungară) ; Budapesta 
— G. Baircza, I. Bilek (ambii R. P. 
Ungară) și M. Bertok (R.P.F. Iugo 
slavia) ; Moscova (campionatul 
U.R.S.S.) " ..................................
noi, E. Gheller și L.
York (camp. S.U.A.) - 
W. Lombard 
nada — A.
trail
zona asiatică

De notat că în toate turneele zona
le lupta s-a arătat foarte strînsă, iar 
în două dintre ele (Madrid și Buda
pesta) a fost nevoie de meciuri de 
baraj suplimentare pentru desemna
rea celor calificați.

In curs de elucidare este competi
ția zonei sud-americane, în care pri
mii doi clasați sînt
J. Bolbochan și S. Schweber. 
pentru locul 3 se 
pretendenți, clasați 
Flores (Chile), E. 
Ha) și B- Wexler

Cicliștii cehoslovaci au ciștigat 
întîlnirea de pistă 

cu echipa U. R. S. S.
La Plsen s-a desfășurat întîlnirea 

dintre echipele de ciclism de pistă 
ale R. S. Cehoslovace și U.R.S.S. 
Formația cehoslovacă a cîștigat sur
prinzător cu scorul de 13-8. Gazdele 
au pierdut doar proba de sprint, cîș- 
tigaia de sovieticul Vasiliev.

Moscova
- T. Petrosian, V. Konci- 

Stein; New 
R. Fischer, 

ndy și R. Weinstein; Ca- 
i* Yanovsky; America cen- 
M. Quellar (Columbia) ; 

M. Aaron (India).

E

argentinienii 
dar 

prezintă alți trei 
la egalitate ■_ R. 
German (Brazi- 

(Argentina).

• Mărșăluitorul sovietic Grigori 
Panicikin a realizat o performanță 
foarte bună în concursul atletic de Ia 
Stalinabad. El a parcurs distanța de 
10 km în 42:29,6. Aceasta este cea 
mal bună performanță mondială a se
zonului și ca valoare a doua m isto
ria probei.

• Concursul de maraton redus des
fășurat la Leningr: 1 pe distanța de 
20 km a revenit tir Irului atlet Ale- 
xandr Tihomirov cu timpul de 
1 h 43:8.0.

în cadrul unui concurs de na- 
desfășurat la Budapesta înotă- 
Csikany a stabilit un nou record

tație
torul
maghiar în proba de 200 m spate cu 
timpul de 2:20,4 (v.r. 2:22,1). In pro-

ba de 200 m bras femei victoria si 
revenit Klarei Killer.

• Cursa ciclistă de mare fond 
Kalinin—Leningrad—Kalin la care au 
participat cei mai buni sportivi ju
niori din R.S.F.S. Rusă a fost 
gată de Vladimir Terehin din orașul 
Omsk. De remarcat că media orară 
a cursei a fost de peste 39 kilometri.

• Echipa R. P. Ungare a cîștigat 
meciul triunghiular internațional de 
scrimă disputat sîmbătă seara la Spe- 
zia. Floretiștii maghiari au 
10—6 echipa R. P. Polone 
echipa Italiei, 
și Italiei au 
8-8 (62-57).

Echipele R. 
terminat la

învins cu 
și cu 9—7 
P. Polone 
egalitate :

Campionilor Europeni"

MULTE SURPRIZE IN 
CAMPIONATUL U.R.S.S.

Deși prima reprezentativă a Uniunii 
Sovietice ă avut de susținut duminică 
o întîlnire internațională, campionatul 
U.R.S.S. nu a fost suspendat, el des- 
fășurîndu-se însă fără participarea ju
cătorilor selecționați în lot. Poate toc
mai din această cauză în cea de ■ 
opta etapă au fost consemnate nume
roase surprize. Se detașează dintre a- 
cestea înfrîngerea suferită pe teren 
propriu de Lokomotiv Moscova: 0—2 
cu Admiralteeț Leningrad. Alte rezul
tate din seria I: Neftianik-Dinamo 
Tbilisi 1—1, S.K.A. Rostov-Șahtior Sta- 
lino 3-0, Spartak Vilnius-Daugava 
0—0, Trud-Avangard 0—1. In această 
serie continuă să conducă Torpedo cu 
12 p., urmată de Neftianik și Avan
gard cu cite 10 p., S.K.A. Rostov 9, 
Locomotiv — 8 etc.

Nici în seria a Il-a nu au lipsit sur
prizele. Dinamo Kiev a fost nevoit# 
pentru a doua oară consecutiv să pă
răsească terenul învinsă : Pahtakor- 
Dinamo Kiev 2—1. Dinamo Moscova • 
fost întrecută de Zenit Leningrad eu 
2—1, iar Belarus Minsk a dispus tot 
cu 2—1 de Kalev Tallin. Spartak Mos
cova, deși pornea favorită, a terminat 
la egalitate (0—0) cu Moldova Chi- 
șinău. Tot cu un scor egal (2—2) s-a 
încheiat și partida Spartak Erevan- 
Kairat. In această serie conduce Di
namo Kiev cu 10 p. urmată de Spar- 

I tak Moscova și Kairat—9, Pahtakor și 
I Zenit — cu cite 8 p. etc.

Ț.D N A. SE DISTANȚEAZĂ

Cu patru etape înainte de încheie
rea campionatului, se poate spune că

I Ț.D.N.A. va fi din nou campioană a 
R. P. Bulgaria. In cea de a 22-a etapă 
militarii au întrecut cu 2—0 pe Spar
tak Plovdiv, în timp ce a doua cla

Juventus ■—46 p.t Internazionale 
—44, Milan —42, Sampdoria —38, 
Fiorentina și Roma — cite 37 p.

F. C. AUSTRIA SURCLASATA 
LA LINZ!

sată, Levski, a fost învinsă cu 3—0 pe 
teren propriu de către Minior Dimi- 
trovo. Astfel că Ț.D.N.A. are deja un 
avans de 6 puncte. Alte rezultate : 
Septemvri-Dunav 2—0, Beroe-Ciomo 
more 1—1, Spartak Varna-Spartak So
fia 0—1, Botev-Locomotiv 3—2, Marek- 
Slavia 1—1. Clasament : Ț.D.N.A. 35 p., 
Levski—29, Botev—24, Minior, Dunav 
și Marek — cu cite 23 p. etc.
FRUNTAȘELE CAMPIONATULUI 

CEHOSLOVAC AU TERMINAT 
LA EGALITATE

Cea de a 22-a etapă a campionatu
lui cehoslovac a programat derbiul 
Ruda Hvezda Bratislava-Dukla Praga, 
decisiv pentru soarta primului loc. 
După o luptă echilibrată, partida s-a 
încheiat cu un scor alb, titlul de cam
pioană urmînd a fi disputat intre a- 
ceste două echipe în mod indirect în 
etapele următoare. Alte rezultate ale 
ultimei etape: Banik-Spartak Tmava 
4—3, Dynamo-Jednota Trencin 0-1, 
Ruda Hvezda Bmo-Kladno 4—0, Spar
tak Sokolovo-Slovan Bratislava 0—0, 
Spartak Hradec Kralove-Tatran Preșov
2— 0, Slovan Nitra-Spartak Stalingrad
3— 1. In clasament: Dukla Praga 33 p.*  
Ruda Hvezda Bratislava—29, Banik, 
Tatran și Spartak Șokolovo — fiecare 
cu cîte 23 p.

de Monaco (3—0 cu St. Etienne) și în
trecut pe bază de golaveraj... Pentru 
desemnarea campioanei, decisive vor fi 
ultimele două etape. Totuși, se poate 
spune că Monaco rămîne favorită, dat 
fiind că duminica viitoare parizienii 
au un meci greu, cu Reims. Iată ce
lelalte rezultate ale etapei a 36-a: 
Nancy-Rouen 0—1, Stade Francais-Se- 
dan 3—1, Reims-Rennes 1—1, Valen
ciennes-Limoges 3—1, Lens-Nîmes 2—1, 
Le Havre-Lyon 3—1, Grenoble-Nice 
3-1, Angers-Troyes 5—1.

DOAR DOUA CANDIDATE...

1. Monaco 36 25 4 7 75:41 54
2. Racing 36 23 8 5 90:54 54
3. Reims 36 22 3 11 74:43 47
4. Nîmes 35 17 8 10 66:51 42
5. Rouen 36 19 4 13 47:39 42

IN ITALIA : AU MAI RAMAS

Deosebit de curioasă a fost com
portarea liderului campionatului aus
triac, echipa Austria din Viena, în
vinsă duminică la scor în întîlnirea 
cu L.A.S.K.: 5—1 1 Vienezii păstrea
ză totuși un avans de 7 puncte în 
olasament Celelalte rezultate ale eta
pei : W.A.C. — Rapid 3—0, Vienna 
-— Wiener Neustadt 5—3, Graz — 
Wacker 2—2, Simering — Salzburg 
3—2, W.S.K. —Schwechat 4—1, Dorn
birn — S.V.S. Linz 1 — 1. Austria 
Viena are 38 puncte, W.A.C. și 
W.S.K. 31 p.

MONACO DIN NOU LIDER!
„Duelul" Monaco-Racing continuă 

să rămînă nerezolvat și după confrun
tarea directă din precedenta etapă a 
campionatului Franței. Vineri, Racing 
a pierdut un punct prețios la Toulouse 
(1—1) astfel că a fost din nou ajuns

Dacă pînă duminica trecută era di
ficil de indicat care dintre fruntașele 
campionatului italian va fi noua cam
pioană, deoarece la titlu candidau cu 
șanse aproximativ egale trei formații, 
acum situația s-a clarificat într-o 
oarecare măsură, în sensul că au mai 
rămas numai două echipe care pot 
intra în posesia titlului; Juventus și 
Internazionale. Milan (1—1 cu Lecco 
în etapa 32-a) a ieșit practic din 
lupta pentru locul 1. Juventus și In
ternazionale au cîștigat aniîndouă în 
deplasare : prima 4—0 cu Napoli, iar 
cea de a doua 2—0 cu Roma. Alte 
rezultate s Padova —■ Catania 2— 1, 
Bologna — Fiorentina 3—3, Atal an
ta — Lanerossi 1—0, Torino — La
zio 4—1, Bari •— Sampdoria 1—0, 
Udinese — Spal 0—0. In clasament:

Ia baschet feminin : S. K. A. Riga- 
Tartu 73-49.

Mare concurs atletic 
la Sofia

Tradiționalul concurs atletic orga
nizat de ziarul „Narodna Mladej" 
se va desfășura anul acesta la Sofia 
între 26 și 28 mai. Vor lua parte la 
întreceri sportivi și sportive din 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
R. P. Romînă , R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Turcia*  
Grecia și R. P. Bulgaria. Din echipa
U. R.S.S. vor face parte Maria Itkina,
V. Goriaev, V. Savinkov și alții.

(Agerpres)

LA 8 VriIIPEKEA EDIȚIEI

Luptătorii romîni în drum spre Yokohama
în cursul zilei de astăzi urmează 

să părăsească Capitala lotul luptăto
rilor romîni care vor participa la 
campionatele mondiale de la Yoko
hama (Japonia). Lotul cuprinde urmă
torii sportivi: D. Pirvuleșcu, l. Cer
nea, M. Schultz, V. Bularca, I. T&-

ranu, Gh. Popovici (lupte clasice) și 
M. Cristea (lupte libere).

Delegația sportivilor romîni este 
condusă de tov. EMIL GHIBU, vice
președinte al U.C.F.S. Lotul este în
soțit de antrenorii I. Corneanu și 
Vascul Popovici, precum și de arbi
trul Valentin Bați.

Concursul de pentatlon de la Budapesta
Proba de spadă a concursului in

ternațional a durat maj bine de 
10 ore. Pe primele locuri s-au clasat; 
dr. Torok (R.P.U.-B) și Mujer (R.P.U.- 
tineret) 22 v-918 p. Reprezentantul 
nostru N. Marinescu s-a clasat pe 
locul 6 cu 21 v-877 p., la egalitate 
cu Balczo (R.P.U.-B), Szanisalo

(R.P.U.-A) și Sdobnikov (U.R.S.S.). 
După 2 zile de concurs în clasa
mentul general Marinescu se află 
pe locul 7 (2010 p.), iar echipa
noastră pe locul IV cu 4496,5. 
(I. R.P.U.-B 6373,5 p. ; II. U.R.S.S. 
5855.5p.; III. R.D.G. 4817 p. ; V. 
R.P.U.-A 4461.5 p.).
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