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Tănase Mureșan a cîștigat proba de floretă
repre- 
Mure- 
Și PO- 
în se- 
pentru

Unul dintre cele 
„internaționalelor"

(R.P.R.) și Zbigniew

mai frumoase asalturi din prima zi a 
a fost cel dintre floretiștii Sorin Poenaru

Skrudlik (R.P.P.)

întrecerile din cadrul celei de a 
patra ediții a campionatelor inter
naționale de scrimă ale R.P. Ro
mine au început ieri dimineață, în 
sala Dinamo, simultan, pe trei 
planșe. Protagoniști: concurenții 
din proba de floretă. Reprezentan
ții celor patra țări participante 
(R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.D. 
Germană și R.P. Romînă) au că
zut de .acord asupra următoarei 
form ■ta : trei scrii de cite 7 tră
gători, din fiecare serie urmînd 
să se califice mai departe, în 
semifinale, cite patru floretiști. 
Apoi, alcătuirea a două semifi
nale de cîte 6 trăgători, primii 
patru din fiecare semifinală ur
mînd să participe la turneul fi
nal.

Cele mai disputate asalturi s-au 
înregistrat în seria a Il-a, în care 

eroii” au fost Drîmbă (R.P.R.) 
și Bloch (R.P.P.), Ambii au termi
nat cu cîte 5 victorii, ?n apropie
rea lor, Skrudlik (R.P.P.) și Ja
nicke (R.D.G.). Au căzut din a- 
ccastă serie — Ruppert (R.D.G.), 
Isopescu și Țiu (R.P.R.). Foarte 
interesantă a £ost și evoluția a- 
salturilor în seria I, în care 
Poenaru și Mureșan au avut ad
versari redutabili în Nyomorkai 
(R.P.U.) și Seifer (R.D.G.). In

această serie, o surpriză : elimina
rea lui Franke (R.P.P.) care, 
după primele asalturi se anun|a 
un concurent foarte dificil. Seria 
cea mai ușoară — în ce privește 
desemnarea celui mai bun — a 
fost a lll-a. De la început s-a 
impus Szabo (R.P.U.) un trăgă
tor excelent, agresiv, inspirat și 
foarte mobil. Bine s-au comportat 
și reprezentanții noștri Csipler și

Se califică pentru finală 
zentanții țării noastre, 
șan și Csipler, precum 
lonezii Nielaba și Bloch. 
mifinala a doua, lupta
calificare este mult mai. dispu
tată, concurenții fiind de valori 
apropiate. Dintre trăgătorii ro- 
mîni, cel mai bine „merge" 
Poenaru. Zilahi, bolnav, nu 
poate rezista ritmului impus 
mai ales de Szabo (R.P.U.) și 
Skrudlik (R.P.P.) și cedează, în 
timp ce Drîmbă trage mai pu
țin sigur ca deobicei. Pentru a 
se califica în finală, Drîmbă 
este nevoit să susțină un baraj 
în compania lui Janicke (R.D.G.) 
pe care îl pierde Ia 
(4-5).

Asistăm 
probei —

De la :
Mureșan, 
înaintea 
(R.D.G.) 
cîștigător. 
victoria și locul I va fi decis 
de barajul dintre Mureșan 
Nielaba. Mureșanu cîștigă 
5—3 și ocupă astfel primul 
la floretă.

CLASAMENTUL GENERAL : 
Tănase Mureșan (R. P. R.) 

v. (d. b.) ; 2. Nielaba (R.P.P.) 
v. (d.b.) ; 3. Skrudlik (R.P.P.)

limită

act alla ultimul 
finala, 
început s-au 
Skrudlik și 
asaltului cu 
Nielaba era

Dar Janicke obține

detașat 
Nielaba. 
Janicke 
virtual

Și 
cu 

loc

Zoncursnl cultural-sportiv
il tineretului

întreceri 
viu disputate 
întrecerile din cadrul Con- 

:ursului cultural-sportiv se bu- 
:ură de un deosebit succes în 
aionul Timișoara. în prezent 
ie dispută faza pe centre de 
:omună. La Becicherecul Mic 
iu luat parte la întreceri tineri 
lin 15 comune. Următoarele e- 
:nipe s-au clasat pe locul I: 
andbal 7 — Gloria Sînandrei ; 
rolei (10 echipe) — Gloria 
iînandrei; fotbal (12 echipe) — 
jlori-a Uivar; călărie (4 echi- 
>e) — Beșenova Nouă.

La Recaș și-au dat întîlnire 
ineri din 17 comune. Compe- 
iția a fost deosebit de intere- 
antă și dinamică. Ea a fost 
irmărită de un număr mare de 
pectatori. Au fost obținute ur 
aătoarele rezultate: volei (f. 
chipe) — Recolta Icloda; tot
al (12 echipe) — Victoria 
tudna ; popice (4 echipe) — 
'ogonici Otvești. La Jimbolia 
e primul loc la volei s-a si- 
jat A.S.G. Jimbolia, la hand- 
al 7 Zorile Jimbolia și h tot
al Ceramica II Jimbolia.

rof. EMIL GROZESCU, coresp.

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă
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Invingînd selecționata R. D. Germane cu 34-0

i.
5
5

Moment de destindere... înainte de asalturile din semifinale, 
cifiva participants la 
discuție prietenească.
Nyomorkai

.internaționale 
In

(R.P.V.), Mureșan
Csipler

Zilahi, ambii manifestînd o bună 
dispoziție pc planșă. In aceeași 
serie s-a mai calificat polonezul 
Nyelaba

Cele două semifinale s-au 
încheiat cu tot atîtea surprize. 
In prima — „cade" unul din 
favoriții probei, floretistul ma
ghiar Nyomorkai. împreună cu 
el rămîne și Seifert (R.D.G.).

fotografie,
(R.P.R.), 

(R.P.R.).

s-au angajat intr-o
Poenaru (R.P.R.),

Nielaba (R.P.P.) și

4 v. ; 4. Csipler (R.P.R.) 4 v. ; 
5. Szabo (R. P. U.) 3 v.; 6. 
Janicke (R.D.G.) 3 v.; 7. Bloch 
(R. P. P.) 2 v.; 8. Poenaru
(R. P. R.) 2 v.

întrecerile continuă astăzi 
cu proba de spadă și se încheie 
mîine cu sabia.

TIBERIU STAMA

Mîine, la Cimpina

Faza a lU-a a cainpioaahilui oe niolocr as
Duminică dimineață se va 

desfășura la Cîmpina, pe tra
seul obișnuit, cea de a IV-a 
fază (penultima) a campionatu
lui republican de motocros. în
trecerile sînt organizate de aso
ciația sportivă Poiana și de 
F.R.M.

Lupta pentru cucerirea titlu
rilor de campioni ai țării a 
ajuns spre final, dar situația 
în clasamentele generale este 
incertă. Concurează cu șanse o 
serie dintre cei mai valoroși 
motocrosiști ai țării. Mihai Dă- 
nescu, Mircea Cemescu, Gh. 
Ioniță, Mihai Pop, Ștefan lan- 
covici ș. a. vor încerca să ob-

țină duminică victoria finală 
prin acumularea unui punctaj 
bun. Să vedem însă care din
tre ei va reuși...

In fotografie : Fază din- 
tr-un concurs de motocros. Mir
cea Cemescu (Dinamo) con
duce in proba rezervată mași
nilor de 350 cmc. L

Rugbiștii romîni au 
pretendenți ai 

în cele mai mari orașe din R.S. Ceho
slovacă se dispută în aceste zile partidele 
de rugbi din cadrul .Cupei Păcii". Impor
tanta competiție internați'onală — aflată 
în acest an 1a cea de a IlI-a ediție — 
are o semnificație cu totul deosebită, ea 
cinstind marea victorie cucerită asupra
fascismului de coaliția antihitleriste în
frunte cu Uniunea Sovietică, victorie la care 
și-a adus contribuția și poporul nostru.

Cu fiecare an această întrecere tnadițio-

PRAGA 26, (prin telefon de 
ta corespondentul nostru). — 
Ieri după amiază, la Brno, re
prezentativa de rugbi a R. P. 
Romîne a susținut cel de al 
doilea meci din cadrul compe
tiției internaționale dotate cu 
„Cupa Păcii". Adversari i-au

fost echipierii reprezentativei 
R. D. Germane. Tntîlnirea a 
decurs în nota de dominare 
aproape continuă a echipei 
romîne, care a reușit să ter
mine învingătoare la mare 
scor: 34—0 (11—0).

Iată ordinea în care au fost

devenit principalii 
„Cupei Răcii ‘

ntală cîștigă în importanță, ea fiind în cen
trul atenției tuturor cercurilor rugbistice 
din Europa. Nivelul tehnic al partidelor este 
în necontenită creștere, ceea ce marchează 
progresul evident al acestui sport în țările 
socialiste.

Ca în fiecare an, rugbiștii romîni, a căror 
valoare este unanim recunoscută, se bucură 
de aprecierea tuturor iubitorilor acestui sport, 
ei fiind principalii favoriți ai competiției.

☆

înscrise punctele ■ Sava (min. 
26) ; Cordoș (min. 30) —
transformă Penciu; Penciu 
(min. 35) ; Wusek (min. 44)

JAN POPPER

(Continuare în pag. a 8-a)

In turneul final a! campionatului masculin de handbal în 7

Primul meci—prima surpriză: Tehnometal
Timișoara—Rapid București 22-14 (15-10)
Poate multora din cei care 

au scăpat „uvertura" turneului 
final al celor mai bune echipe 
masculine de handbal în 7, în
ceput ieri în Capitală, li se va 
părea surprinzătoare înfrînge- 
rea la scor (14—2'2) a Rapi
dului București în fața forma
ției timișorene Tehnometal. Fe
roviarii, fără I. Ionescu, nu au 
amintit inse cîtuși de puțin — 
prin jocul lor static, fără vlagă 
— de liderul din toamnă al se
riei I. sau de câștigătoarea tur
neului internațional dotat cu 
„Cupa 16 Februarie". Depășiți 
categoric la începutul partidei 
de acțiunile simple foarte ra
pide și de o acurateța nebă
nuită ale handbaliștilor timișo
reni ei nu au mai putut reface 
din handicap, pierzînd fără drept 
de apel. Cîștigătorii au contra
atacat des și eficace, lăsînd — 
prin jocul lor în ansamblu — 
o frumoasă impresie. O men
țiune pentru Gimpel și Pelan- 
zer, care alături de Neusatz și 
Iakob s-au detașat din echipa 
învingătoare. Scorul final de 
22—14 (15—10) pentru Tehno
metal a fost realizat de: Pe- 
lanzer 7, Neusatz 2, Gimpel 7, 
iakob 5, Sipoș 1 de la timi
șoreni și Constantinescu 5, 
Barbu 4, Bușe 2, Rușcă, Lun- 
gescu, Hausner de la Rapid.

Corect arbitrajul lui V. Pelen- 
ghian (Buc.).

In meciul vedetă, Dinamo 
București a înregistrat o vic
torie comodă în fața Științei

cînd liandbaliștii dinamoviști au 
jucat exclusiv pentru spectacol 
(nu întotdeauna de bun gust), 
pierzînd direcția porții, acțiu
nile lor s-au irosit în van, per-

Fază din meciul Tehnometal Timișoara — Rapid București
Timișoara: 24—13 (15—4).
Campionii au făcut o veritabilă 
demonstrație în prima repriză, 
cînd acțiunile lor spectaculoase 
și pline de efect au avut și 
eficacitate. După pauză însă.

mițînd studenților — cu o apă
rare mai atentă — să facă 
o repriză egală. Bun arbitrajul 
lui C. Căpățînă (Buzău).

A. VASILIU

Campionatul republican de fotbal 
se apropie de sfirșit

IN NUMĂRUL DE AZI:

Magazin sportiv

Actualitatea sportivă internațională

Ancheta noastră : Cum pregătim 
schimbul de mîine

Sport, viață, cu! tură

Cicliștii romîni — exemplu de voinfă 
și dîrzenie în „Cursa Păcii"

O pagină de fotbal

Mîine: etapa
Incet-încet, și în mijlocul unui 

interes general, campionatul re
publican de fotbal, categoria 
A și B, se apropie de sfîrșit. 
Mai sînt de disputat 3 și res
pectiv 4 etape și întrecerea de
vine tot mai frumoasă, mai pal
pitantă. în toate cele patru cla
samente situația se menține 
nelămurită, dacă nu în ambele 
sectoare importante — primul 
loc și zona retrogradării — cel 
puțin într-unul. De aceea, echi
pele își sporesc eforturile, se 
pregătesc cu și mai multă aten
ție pentru fiecare meci — indi
ferent de valoarea adversaru
lui — și își .organizează mai 
bine jocul pentru acest ultim 
asalt în vederea cuceririi pri
mului loc sau evitării zonei 
retrogradării. în perspectivă, un 
final de campionat din cele 
mai pasionante.

în categoria A, mîine au loc 
partidele etapei a XXIII-a. 
Dacă am grupa cele șase jocuri 
după importanța lor pentru 
clasament am ajunge la urmă
toarele categorii;

a XXIII-a la ,,A° 
și a XXII-a la ,,Ba
Pentru locul I și zona retro- > 

gradării: Minerul Lupeni—C.C.A. I
Pentru locurile II—VIII 9 I 

Știința CIuj-Rapid și Petrolul-» 
U.T.A.

MÎINE, PE STADIONUL 
REPUBLICII

Ora 15.30: Progresul —• 
Victoria (campionatul de 
juniori).

Ora 17.15: Progresul — 
Corvinul Hunedoara

Pentru locurile II—VIII șl 
zona retrogradării: Știința Ti
mișoara—Steagul roșu și Di>i 
namo Bacău—C.S.M.S.

Pentru zona retrogradării t 
Progresul București—Corvinul
Hunedoara.

(Al 7-lea meci, Dinamo Bucu
rești—Farul s-a disputat la 28 
aprilie și s-a încheiat cu scorul 
de 7—0 pentru Dinamo).

(Continuare, in. pag. a 5-al



Din vîa(a organizației noastre

Legătura gernamiâ cu taranul 
miiioc eficace ce Muiiăiălira muncii

Activitatea consiliilor orășenești, 
raionale și regionale U.C.F.S. cu
noaște în ultima perioadă de timp 
un ritm tot mai intens. Pregătirea 
sezonului în aer liber, în care nn 
deosebit accent se pune pe creșterea 
numărului competițiilor de mase, 
consolidarea organizatorică a aso
ciațiilor sportive, înființarea de noi 
asociații, îndeosebi fa mediul sătesc, 
creșterea numărului de membri ai 

ci te va dintre 
fdța organe-

cfațillor sportive. Pînă nu de mult 
in unele raioane din regiunea Bucu
rești asociațiile sportive nu erau

U.C.F.S. — tată numai 
problemele care stau în 
lor U.C.F.S.

Rezolvarea 
condițiuni a 
strîns legată de organizarea judi
cioasă a activității, de cuprinderea 
în planul de muncă a celor mai 
actuale și importante probleme ale 
mișcării sportive din orașul, raionul 
sau regiunea respectivă. Alcătuirea 
unui plan de muncă cuprinzător și 
actual este însă condiționată de o 
permanentă și vie legătură cu te
renul. Exemplul unor consilii re
gionale este cît se poate de grăitor 
în această privință. Astfel, consiliile 
regionale U.C.F.S. Cluj și Brașov 
au menținut un contact viu cu aso
ciațiile sportive din aceste două re
giuni. In afară de organizarea la 
nivelul raioanelor și orașelor a 
„zilei președinților". în cadrul cărora 
președinții consiliilor asociațiilor 
sportive fac scurte informări, ceea 
ce constituie în același timp și un 
bun schimb de experiență, în aceste 
regiuni au fost găsite și alte larme 
pentru ca activul consiliului regional 
să fie ta curent cu toate problemele 
mișcării sportive din regiune. Demnă 
de subliniat în această direcție este 
inițiativa consiliului regional Brașov 
care, în colaborare cu Sfatul popu
lar regional și cu Comitetul regio
nal U.T.M., folosește un mare număr 
de activiști care merg pe teren, in 
vederea informării și a îndrumării 
asociațiilor sportive. Pentru că ou 
trebuie să uităm că legătura perma
nentă cu terenul nu înseamnă numai 
informare, ci și îndrumare și control.

Acest aspect are un caracter de
osebit de important în acțiunea de 
consolidare organizatorică a asocia
țiilor sportive. Fără sprijinul, fără 
îndrumarea și controlul activatei din 
cadrul consiliilor U.C.F.S., asociațiile 
sportive nu pot asigura continua 
dezvoltare a activității sportive î" 
cele mai bune condițiuni. Stat nu
meroase exemplele care arată «rade 
poate duce lipsa controlului și a în
drumării în munca eonstlîîlor stso-

ta timp 
acestor

și in 
sarcini

bune 
esle

Este minunat să vezi mii și mii de 
'tineri care își dau astăzi întîlni-re pe 

vizitate lungi perioade de timp de tstadioane, ca se pregătesc cu sirguința 
activiștii consiliilor naioaate. Așa seiS* participă cu entuziasm în întreceri, 
explică de ce raioanele Răcari, Dră-4Dar și mai minunat este să te nu- 
gănești și altele au rămas în urmă, Țmeri printre cei care răspund de e- 
activitatea sportivă Tirnd șt acum 
deficitară acolo sub multe aspecte.

Din păcate, In ceea ce ,
legătura cu terenul, „exemplul** 
despre care am vorbit mai sus nuiȚ . ..
este izolat. în cadrul multora dintre ^strădui sa împărtășesc 
consiliile regionale, raionale sau .........
orășenești se mai manifestă încă 
tendința de a se minimaliza impor
tanța menținerii unei legături strînse 
cu terenul, atît pentru a se realiza 
o rnformere operativă a < 
U.C.F.S. 
se duce 
druntare 
Argeș,

încă obiceiul de a se rezolva majo-lțbuHă organizare în toate domeniile; 
ritatea problemelor din birou, cu ijncepjn[| cu depistarea elementelor și 
ajutorul telefonului, deplasările Pe Țter-minînd, cum e firesc, cu pregătirea 
teren ale activiștilor efectuîndu-se 1 lor. Recrutarea elementelor pentru să- 

doar Trj,țUJ.a cu prâjjna am făcut-o pe baza 
sar‘ Tconcursurilor pe clase, interclase și 
eare Ipe școală. Zilele de „concurs" au fost 
n1®14 stabilite de comun acord cu profe. 
P$n' Țsorii de educație fizică ai diverselor 

școli din Capitală. Punctul forte, dacă 
îl pot numi astfel, în activitatea mea, 
l-a constituit împărțirea pe grupe a 
elevilor selecționați. In zilele de luni 
și joi efectuez ore de instruire cu 
toți elevii selecționați. Baza pregăti
rii la această grupă este dezvoltarea 
multilaterală și în special formarea 

în 4deprinderilor necesare săritorului cu 
te- iprăjina. Marțea și vinerea lucrez cu 
ale -4cei care dovedesc că sînt cei mai 

buni din grupele de luni și joi. Pe 
sau între Țmăsură ce un elev se arată în progres, 

l-am scos din primele grupe și l-am 
chemat la antrenamentele de marți 
și vineri cînd, avînd in grupă un 
număr mai redus de atleți, puteam 
lucra cu un randament sporit, insis- 
tînd pe specializare.

2. O SELECȚIE RIGUROASA. Fără 
aceasta este ca și imposibilă munca 
de perspectivă și pregătirea... record
manilor de mîine. Această selecție 
trebuie realizată pe baze științifice. 
Succesul va fi atunci mai mare și 
vom avea garanția succesului muncii 
de perspectivă. Acest lucru eu nu 
l-am aplicat însă de la începutul ac. 
fivității mele, fiindcă îmi lipsea ex
periența necesară. Din acest motiv, 
în prezent nu lucrez decît cu un nu-

ducarea și de pregătirea tineretului 
.pcviv. .nostru în vederea obținerii unor per- 
privește Jformanțe de o valoare cît mai ridi-

. ... șj eu Sjni unu| dintre aceștia
și în rîndurile ce urmează mă voi 

: cîteva din
„tainele" muncii desfășurate de mine

£Îcu tinerii săritori cu prăjina.
Mă voi axa, în principal, pe fac- '. 

tarii de seamă care stau la baza re- 
zultatelor obținute. După părerea mea, 

organelorj aceștia sînt:
respective, cît și pentru a 4 jjUNA ORGANIZARE A PRO- 
o muncă susținută de ta-j-CESULUI DE INSTRUIRE-ANTRE- 
și control. In regiunile țnâMENT. încă din primul meu an

Mureș-Autor.omă Maghiara, de activitate (1957) am căutat să 
Hunedoara, Oltenia, existăidepun o muncă de calitate printr-o

numai în cazuri speciale sau 
pentru a se îndeplini anumite 
ctai. Unii activiști sportivi 
merg pe teren rezolvă de cele 
multe ori în pripă problemele 
tru care au venit, dînd cîteva in
dicații în fugă și adunînd cifrele 
sau datele care Ie sînt puse la dis
poziție, fără să se mai preocupe de 
o controlare a activității, de o ve
rificare a situației prezentate. Re
zolvarea „rapidă" a sarcinilor pe teren 
este tocmai o consecință a felului 
superficial în care este privită, 
general, problema legăturii cu 
renul, cu asociațiile sportive — 
căror consilii așteaptă nu numai 
vizite între două trenuri 
două curse, ci o analiză temeinică 
a muncii lor, un sprijin în vederea 
eliminării lipsurilor sau o îndru
mare cu privire la orientarea activi
tății pe viitor.

O bună parte din lipsurile care 
moi dăinuie astăzi în munca unor or
gane U.C.F.S. își au origina în or
ganizarea defectuoasă a legăturii 
cu terenul, cu viața sportivă care 

în întreprinderile, institu- 
satele țării noastre. Pri

mai multă atenție și se- 
această problemă, activul 

U.C.F.S. va contribui în 
la îmbunătățirea continuă 
din cadrul consiliilor aso-

pulsează 
țiîle sau 
vind cu 
riozitate 
consiliilor 
mod cert
■ muncii
ctețiilor sportive, ta creșterea și dez
voltarea activității sportive.

Peștișorul de aur...

„Laboratorul

săritorilor

cu prăjina0

măr restrîns de săritori, ce e drept 
de valori ridicate și 
decursul anilor mulți 
progresînd mai greu 
taților fizice, nu au 
ceilalți și s-au retras 
de performanță. Abia

Tovarășul llie Busuioc „prinsese" 
tn ziua 
și ca 
agale 
vraja 
cîntat 
minii

aceea citeva ceasuri libere 
orice om fără treburi pornise 
pe aleile parcului, cuprins de 
zilei de primăvară. Privea ta
in juru-i și umplindu-și plă

cu aerul inobilat de feluritele 
miresme ale florilor parcului, încerca 
un profund sentiment de mulțumire. 
Deh ! Intr-un anumit chip contribuise, 
și el la crearea acestor minunății. 
Este doar directorul i 
prinderea de Gospodărie

■și parcul cu toate ale 
sarcina" I.G.O.-ului.

După ce mai rătăci 
alei, se îndreptă incet 
Obogeanu. Ocoli locul unde fusese 
„moara părăsită" și in citeva minute 
ajunse pe celălalt maL Covorul de 
iarbă îl îndemna la un pic de ră- 

,gaz „la orizontală". Zis și făcut. Cu 
mîinile sub cap, tovarășul llie Bu
suioc visa cu ochii deschiși. Dinspre 
viile de pe deal, zefirul aducea par
fum de liliac. Deasupra lacului se ri
dicau gheme de ceață străvezie. Deo
dată...
ghem se întrupa făptura diafană a 
unei
Călca ușor peste ape, îndrepUndu-se 
spre tovarășul llie Busuioc.

— O zînă ! — își zise acesta aș- 
teptind înmărmurit.

Minunea veni spre dinsul cu palma 
stingă întinsă. Pe o frunză de 
strălucea un peștișor de aur. 
gind la malul lacului, zina se adre
să directorului I.G.O. cu un ____
atît de suav incit acestuia i se tăie 
respirația:

— Mă iertați dacă vă tulbur re
veria, tovarășe director. Frumos 
parc aveți și meritele dumneavoastră 
tint mari.
ceva 
sebit. Și acest ceva, iată-l aici. Peș
tișorul de aur. Sint gata să vi-l dau...

Uluit, tovarășul llie Busuioc în
tinse mina spre peștișorul de aur.

— Stai ! Nu te grăbi. Vei avea peș
tișorul de aur, dar pun o condiție. 
O condiție care trebuie îndeplinită.

— Care 2
— Să faceți pentru 

Dar nu orice fel de 
mare, dichisit... Cind 
variumul să vii din

Și cu aceste cuvinte zina
Tovarășul llie Busuioc se 

ochi. N-ar fi putut jura că 
mise și că totul nu fusese 
vis. Dar, de ce să nu
ideea cu acvariumul era 
Adică, de ce n-ar avea și pârâul din 
Caracal un acvarium. Unul teribil,

I.G.O. (Intre-
• Orășenească) 

lui „cade în

o vre me pe
■ spre lacul

el un acvarium. 
acvarium. Unul 
va fi gata ac- 

nou aici...
dispăru, 
frecă la 

nu ador- 
decit un

recunoască, 
grozavă.

Deodată, dintr-un astfel de

fete neasemuit de frumoase.

nufăr 
Ajun-

glas:

Dar, mai lipsește ceva, 
care i-ar da un farmec deo-

cu peștișori roșii și de ce nu cu un 
peștișor de aur 2 Doar nu s-a pome
nit incă o zînă mincinoasă !

Gindind la aceste lucruri, tovarășul 
llie Busuioc porni cu pași repezi 
spre oraș. La un moment dat, trecu 
prin fața ștrandului in care se gă
sea singurul bazin de înot din oraș. 
Bazin din beton (26x15), apă, dușuri, 
cabine etc. O clipită, prin mintea 
tovarășului llie Busuioc străfulgera 
o ideie mare. Iată locul unde va 
ființa acvariumul peștișorului de aur 
din Caracal. In definitiv, ce ne tre
buie aci bazin de înot 2 Cine vrea 
să înoate poate să se ducă la Olt sau 
la „Snagov" (un fel de ștrand con
struit cu un an in urmă in stufărișu
rile de la Frăsinet).

Frecindu-și mîinile 
varășul director intră 
și, om de acțiune, in
î?i adună toate ajutoarele.

— Băieți — li se adresă dinsul di
rect — parcul nostru este sublimi 
dar îi lipsește ceva esențial: un ac- 
varium. Un acvarium cu peștișori

roșii, aurii... In cele mai mari parcuri 
din București, 
alte orașe din 
muri. De ce .
riumul nostru 
spun eu...
imposibil 
în bazinul

— Care 
Știam că mai este și acum.

— Nu mai este de 
oră. L-am desființat 
fi acvariumul !

Băieții
Vestea s-a 
tot orașul, 
de natație 
această
Calendarul competițional 
hîrtie fără valoare.
Caracal sint mulți sportivi care 
cucerit titluri regionale, au fost 
naliștii multor competiții de natație 

caracter regional. S-au gîndit ce 
facă și pînă la urmă au hotărit 
pornească, in corpore, la tovară- 
Ilie Busuioc. Purtau în suflete un

Budapesta, Praga si 
Europa sint acvariu- 
n-avem și noi acva-

Ba o să-l avem ! V-o 
>i dacă o spun eu este, 

nu-l avem. II facem 
e la fostul ștrand...
, fostul", îndrăzni cineva.

să 
?

o jumătate de
eu... Acolo va

la executare.au pornit
răspindil ca fulgerul in 

Membrii comisiei raionale 
au rămas buimăciți de 

.ideie" a directorului I.G.O. 
răminea

Și oricum,

mulțumit, to- 
în biroul său 
citeva minute
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cu 
să 
s-o 
șui
dram de speranțe. Poate-l vor con
vinge să renunțe la acvarium. To
varășul llie Busuioc i-a primit, i-a 
ascultat și la sfirșit i-a anunțat, zim- 
bind superior:

— Așa am hotărit, așa rămine...
Și așa a rămas. Caracalul „avea 

absolută nevoie" de un acvarium.

(după o
grup

V. STELIAN 
scrisoare primită de la un 
de sportivi din Caracal)

Poate că întîmplările poP.S.
vestite mai sus nu s-au petrecut 
întocmai. Dar, e greu de expli
cat altfel „edictul" pe care l-a 
dat tov. llie Busuioc, abuzind de 
prerogativele funcției sale. Cre
dem însă că o 
și mai pământeană va lua 
suri ca bazinul de înot din Ca
racal să rămînă înotătorilor, 
dorințele tov. llie Busuioc să-și 
afle altundeva locul împlinirilor.

.V. s,

„zină“ adevărată
n.ă-

apropiate. In 
dintre elevi 

din lipsa cali- 
ținut pasul cu 
din activitatea 

din anul 1960, 
în urma discuțiilor purtate cu antre
norii din Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria etc. și a 
învățămintelor acumulate la J.O. de 
la lîoma, am căutat să mă orientez 
cu totul altfel în recrutarea tinerelor 
elemente pentru săritura cu prăjina. 
„Laboratorul săritorilor cu prăjina", 
cum a denumit cineva în glumă gru
pa elevilor mei, se îmbogățește acum 
cu noi elemente și cu noi... recorduri. 
La aceasta a contribuit ajutorul deo
sebit pe care ni l-a dat tov. Ștefan 
Bujor, profesor la școala medie nr. 32, 
care arată o deosebită preocupare 
pentru atletism și care m-a ajutat în 
recrutarea elevilor pentru această 
probă.

3. PREGĂTIREA ȘTIINȚIFICA. La 
baza acestei pregătiri stau principiile : 
a). Crearea unei baze sănătoase a 
pregătirii fizice generale ; b). însu
șirea tehnicii cîtorva probe atletice ; 
c). Obținerea de rezultate cît mai 
bune în concursurile de poliatlon ; d). 
Trecerea normelor de pregătire fizi
că generală ; e). Obținerea de re
zultate mereu mai bune la săritura 
cu prăjina ; f). Lucru pe bază de
cercetare științifică.

Pentru documentarea acestor prin
cipii voi da unele exemple care vor 
oglindi felul cum au fost traduse ele 
în practică. Astfel: PETRE ASTAFEI 
(născut 1942) a început să practice 
atletismul la 1 noiembrie 1957. în 
prezent are următoarele performanțe : 
trageri în brațe la bară 17 ; flotări 
în brațe — 40; 100 m — 11,5; lun
gime — 6,65 ; 110 m.g. — 15,5 ; he- 
xatlon — 3521 p (record de 
al R.P.R.) ; prăjină — 4,20 
de juniori al R.P.R.).

AFANAS1E SAVIN 
practică atletismul de 
Trageri în brațe — 
brațe — 33 ; săritura în înălțime — 
1,83 ; hexatlon — 3514 ; prăjină — 
4,10 m.

EUGEN SIMIONESCU (născut
1943) atletismul de la 1

octombrie 1958. Trageri în brațe 
15; flotări — 34; 100 m
triplu salt — 13,32 m ;
1,75 m ; prăjină — 4 m.

în pregătirea efectuată 
mei pentru sezonul 1961 
seșmă l-au avut învățămintele căpă
tate în urma schimbului de experien
ță cu antrenorii sovietici (decembrie 
i960). Deși acest lucru 
curios, întrucît Vladimir Popov este 
specialist în lungime și la triplu, to
tuși de la el am învățat secretul ob
ținerii performanțelor înalte ia... pră
jină. De la el am cules sumedenie de 
învățăminte foarte prețioase pe care 
le-am adaptat la săritura cu prăjina, 
în felul acesta, traducîndu-le în prac
tică, fiecare membru al grupei noas
tre a reușit să-și stabilească recordul 
personal chiar de la primele concursuri 
din acest an.

11,7 
înălțime -

cu elevii 
un rol de

ar părea

4 SPECIALIZAREA INTR-0 SIN. 
GURA PROBA. Poate că dacă nu 
simțeam personal amărăciunea în- 
frîngerii în diferite concursuri inter
naționale nu m-aș fi dedicat cu trup 
și suflet acestei probe.

Dar chiar de la începutul activită
ții mele de profesor gîndurile s-au 
îndreptat spre creșterea de juniori 
care să șteargă, prin rezultatele lor, 
performanțele sub orice critică reali
zate la această probă de juniorii 
noștri, pînă în anul 1958. Pînă acum 
am satisfacția că am reușit să 
acest lucru. Și vot continua cu 
mai multă dîrzenie.

Pînă în prezent am încercat la
ceastă probă peste 150 de elevi din 
care am selecționat circa 30 și pe 
care i-am împărțit pe diferite grupe 
de pregătire. Dintre aceștia mi-a ră
mas un număr destul de mic cu care 
lucrez în prezent, dar numărul aces
tora va crește curînd în urma unor 
viitoare recrutări
mi-a fost ușor să mă angajez să ob
țin cu elevii mei primele șase perfor
manțe pe țară la ambele categorii de 
juniori și să ridic anual noi Năritori 
de peste 
un lucru 
fiind că 
proba de
tea realiza acest angajament.

Am convingerea că dacă și alți 
colegi ai mei vor găsi entuziasmul 
necesar pentru a se dedica în întregi
me specializării într.o singură probă 
a atletismului, sportul nostru nu va 
avea decît de cîștigat. Și ei de ase
menea !..

fac
Ș>

a-

de noi elevi. Nu

juniori 
(record

1942)(născut
la aceeași dată.
13 ; flotări în

4 m. Nu este cîtuși de puțin 
ușor, dar l-am făcut convins 
specializîndu-mă exclusiv in 
săritură cu prăjina, voi pu-

Prof. DUMITRU GÎRLEANU

jar
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mîndrească cu utemistul Nicolae Voican, 
de juniori a fabricii, considerat un bun

Text: ELIADE SOLOMON 
Foto: GH. MOCANU

cadrul concursului nostru „Pentru cea

Un bun sculer universal
Ce însemnează să fii sculer universal? Însemnează să știi să 

lucrezi la strung, la raboteză, la mașina de alezat etc. Se cerc pri
cepere, nu glumă! Sportivii de la fabrica de rulmenți din Birlad 
au deci toate motivele să se 
jucător de fotbal in echipa 
sculer universal.

(Material trimis în
mai bună corespondență").



Tema: muzica sportivă

Filme sportive 
în pregătire 
la studioul 
„Al. Sahia"

RĂSPUNDE PENTRU MU
ZICA: Florentin Delmar

— Care este părerea dv. 
despre creația de cîntece 
sportive?

— Deși majoritatea compo
zitorilor sînt prezenți pe sta
dioane — unii practică spor
tul. alții sînt pasionați spec
tatori — totuși calitatea cînte
celor sportive este departe de 
jmarea valoare a sportului nos
tru.

— Cum vă explicați lu
crul acesta ?

— Nu e nevoie să fii îndră
gostit pentru a compune un 
cîntec de dragoste. Sînt mîn- 
dru să-ți spun că am jucat vo
lei, Mîjs. luptat pentru zecimi 
de ^eVunde la suta de metri, 
am fost chiar și antrenor de 
schi, iar astăzi nu lipsesc de 
la nici o întîlnire de atletism. 
Frumusețea întrecerilor sporti
ve îmi stăruie în minte multă 
vreme după terminarea compe
tițiilor. Uneori am încercat să 
o înfățișez în cîntece, fapt pen
tru care am fost distins cu in
signa „Merite sportive". Pro
ducția este însă sporadică, fără 
o tematică precisă.

— Ce propuneți ?

— Cred că o legătură mai 
strînsă între Uniunea Compo
zitorilor și U.C.F.S., organiza
rea unui cenaclu de muzică 
sportivă și popularizarea în rîn- 
dul maselor de sportivi a mu
zicii ar stimula în mare mă
sură creația unor asemenea 
cîntece.

In ceea ce mă privește, in
tenționez să pregătesc pentru 
la toamnă un spectacol cu con
ținut șjprtiv.

munca" pe muzică de Giro- 
veanu și altele. Dar din păcate, 
nici unul dintre acestea trei 
din urmă n-au reușit să-și cîș- 
tige popularitatea cîntecelor ci
tate în primul răspuns.

—« Care-i motivul ?

— Vezi d-ta, creatorii unui 
cîntec sînt aproape întotdeauna 
îneîntați de fiecare... „capodo
peră" a lor. Din fericire însă, 
masele largi de ascultători a- 
leg... și se pare că știu să a- 
leagă 1

— Ce subiecte de cîntece 
sportive credeți că ar mai 
trebui abordate ?

— Multe. Ca să vă răspund 
în limbaj sportiv în tematica 
muzicală sportivă există... „go
luri" multe. Aș semnala în pri
mul rînd absența cîntecelor spe
cifice fiecărui club; marșul 
sportivilor de la C.C.A., Di
namo, Rapid, Progresul etc. 
Vă dați seama ce ar însemna 
o tribună întreagă cîntînd o 
melodie sportivă ca să-și în
curajeze echipa favorită !

— Din aceste „goluri" 
permanente pe care v-ați 
hotărît să le lichidați in
actualul campionat, adică 
într-o perioadă cit mai a- 
propiată ?

— Dacă printr-o „perioadă de 
vreme cît mai apropiată" nu 
se înțelege decada 1961 —1971 
ci numai anul 1961 mi-ar place 
să scriu marșul echipei mele 
preferate.

— Și anume?

— N-aș vrea să mă pun rău 
cu alți... suporteri. Să închieiem 
aici 1

_________ SPORT ȘI ARTĂ __ ______
Gimnasta Elena Leuștean din lotul na- Balerina Leni Dacian de la Teatrul de Ove- 

țional de gimnastică ră și Balet
Nici o deosebire între gimnastică și balet. Aceeași grație, aceeași elegantă mișcare, aceeași 

măiestrie...

Ancheta noastră

BIBLIOTECA SPOBTIVULIJI
Răspunzînd anchetei noa

stre, gimnasta Elena Leuș
tean ne-a spus :

— Preferințele literare ? 
Versurile maestrului Tudor 
Arghezi și literatura satiri
că : Caragiale, Cehov, Mark 
Twain, acesta din urmă con
stituind pentru mine o ade
vărată slăbiciune. Păstrez in 
bibliotecă toate operele u- 
moristului american apărute 
in traducere, romînească. 
Fără îndoială însă că mă 
interesează și celelalte ge

nuri literare și, în măsura 
timpului liber, împărțit in
tre gimnastică, teatru, film 
sau spectacolele de operă și 
balet, acord atenție și... ro
mancierilor. De curind am 
terminat de citit romanul 
„Setea" de Titus Popovici. 
(în paranteză spus, înaintea 
vizionării unui film, ecrani
zare după o operă ’terară, 
Elena Leuștean obișnuiește 
să citească lucrarea respec
tivă, pentru a putea judeca

și din acest punct de vedere 
valoarea filmului). Iar acum, 
recitesc romanul „Mizera
bilii" de Victor Hugo.

După cum se .știe, studioul 
de filme documentare „AI. Sa
hia" pregăteșle periodic spor
tivilor diferite „surprize" : do
cumentare, jurnale etc. Cîteva 
dintre recentele producții ale 
studioului au fost de-acum pre
zentate spectatorilor. Un film 
despre handbaliștii și hand
balistele care au cucerit titlul 
de campioni mondiali și cel de 
campioane europene, o ediție 
închinată jubileului schiului ro- 
mînesc și o retrospectivă a ce
lor mai importante manifestări 
fotbalistice în cursul anului 
1960.

In momentul de față, cf-t 
neaștii studioului pregătesc noi 
filme sportive. Regizorul Eu
gen Popiță va realiza tin do
cumentar despre campioana 
mondială și olimpică Iolanda 
Balaș. De asemenea, jurnalul 
sportiv nr. 3, care va fi gata 
în preajma zilei de 20 iunie, 
va cuprinde momente din ac
tivitatea sportivă de mase, în
treceri de motocros, ambarca
țiuni cu motor, rugbi, parașu
tism, returul la volei din ca
drul „Cupei campionilor euro
peni". Din activitatea sportivă 
de peste hotare jurnalul va cu
prinde aspecte, din campiona
tele europene de box de la Bel
grad, precum și prezentarea 
noului campion mondial de 
șah, Mihail Botvinnik.

In loc de interviu

Cu Geta Pitică la expoziția 
„Arhitectura în R. P. R.“

U f/f, ff s ' rf /- n

PENTRU VERSURI: Aurel 
Felea.

— Ce versuri pe cîntece 
sportive ați scris în ulti
ma vreme ?

— Dacă prin „ultima vreme" 
se poate înțelege perioada... 
1950—1961, vă pot cita mai 
multe titluri. In primul rînd, 
versiunea romînească a îndră
gitului marș sportiv al lui I. 
Dunaevski. Aș mai pomeni 
.Zboară mingea peste plasă" 
>e muzică de Sile Dinicu și 
.Cîntecul noilor turiști" pe mu
tica lui Fl. Delmar.

— Aveam impresia că 
sînteți autorul a mei mul
tor cîntece sportive.

— Asta e adevărat. Am mai 
cris textul pentru cîntecul „Oi- 
ia“ pe muzica regretatului I. 
/asilescu, „Valsul Vîslașilor" 
>e muzică de Gherase Dendri- 
îo, .Sportu-i frate bun cu

Discuție cu Iolanda Balaș despre... muzică
Amabilă, Iolanda ne primește în noua sa locuință, cu mag

netofonul deschis. Ne invită să luăm loc și să ascultăm 
muzică. „Să nu vorbim azi numai despre sport" — 

și surîde. Invitația ne face plăcere, luăm loc și ne gîndim la 
subiectul unei discuții pe teme muzicale. Ioli se dovedește a 
fi un interlocutor plăcut și competent.

— De tind îmi place muzica? concerte. Rind pe rînd am în- 
N-aș putea spune. In casa pă- drăgit muzica lui Liszt, Mozart, 
țintească din Timișoara aveam Beethoven.

gesc cunoștințele despre com
pozitorii mei preferați audiind 
concertele simfonice la radio 
sau televizor.

— în cadrul turneelor pe care 
le întreprindeți în străinătate 
frecventați spectacole muzi
cale ?

un gramofon vechi, cu o pil- 
nie uriașă. Poate că interesul 
■neu pentru muzică s-a trezit 
.scultind la acest bătrin gra
mofon discuri. Mai tirziu, in 
școală, aveam organizat un cerc 
literar-artistic. Duminicile, par
ticipam la audiții muzicale. 
Cind s-a înființat Filarmonica 
locală am început să merg la

Iolanda scotocește intr-un 
dulap, de unde scoate citeva 
cutii cu benzi de magnetofon.

— Am aici citeva înregistrări 
lin muzica lui Beethoven și 
Mozart. Firește, o parte neîn
semnată din lucrările lor. Pină 
imi voi putea completa înre
gistrările pe bandă, imi lăr-

— Deseori am foarte puțin 
timp la îndemină. Serile care 
preced concursul sînt dedicate 
exclusiv odihnei. Cind pot să 
„răpesc" insă citeva ore, atunci 
la, mă duc la spectacole de 
operă sau balet. Am văzut ast
fel la Leningrad „Lacul lebe
delor", la Leipzig „Traviata", 
la Varșovia „Bărbierul din Se
villa", ca să numesc doar citeva 
din turneele mele „artistice" 
peste hotare.

lntrerupem discuția pentru 
a-l asculta pe Mario Lanza 
cîntînd aria lui Cannio din 
opera „Paiațe". Iolanda zim- 
bește unei amintiri.

— Sînt atit de bucuroasă că 
am acest magnetofon. Și totuși, 
nu pot să nu-mi amintesc cu 
nostalgie de primul meu pick
up, cumpărat la Leningrad, in 
anul 1951, prima mea școală, 
mai evoluată, de muzică. 11 
mai păstrez și acum. Sint poate 
o sentimentală...

Ioli are dreptate. Muzica îi 
face pe oameni mai sensibili,
mai buni...

E Ceaikovski !... Cu cită încintare ascultă Iolanda Balaș -finalul sprințar al celebrului concert 
pentru vioară și orchestră.

Pagină redactată de: 
SANDU MARIAN și DAN 
CRISTEA. Fotografii de 
B. CIOBANU.
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alături 
recon- 

această 
nostru.

de neon anunța 
orașului cu Geta 

să viziteze expo-

că 
pe 
si

admirabile construcții sportive. In mijloc^ 
August". Grandios, așa cum îl cunoaștem, 
vuetul dintr-o zi de meci.
privirea spre sportiva de lingă mine. De 

sus îmbrățișează cu privirea spler.dida perspec-

trebuia să aibă loc pe schelă, la X 
unde -T 
Geta X 

inter- 4- 
insta- Ț 

mîinile X 
firești, în care luciul T

noi clădiri industriale, acolo 
atașamentist în construcție 

lega o convorbire în timp ce 
și măsoară traseele viitoarelor 
mare răspundere ? Priveam 
mișcări simple, 
de măsurat strălucea mai viu, vedeam 
a frunții omului a că:u muncă nu 
observam liniile îndrăznețe trase de

Inițial, convorbirea 
etajul VI al unei 
lucrează tehnicianul 
Pitică. Dar cum poți 
locutoarea fixează 
lății, sarcină de 
meștere și iuți, cu 
de metal al ruletei 
încruntarea ușoară 
curge indiferentă,
mîna care în orele de răgaz mînuiește paleta și sim
țeam firescul victoriei de la Pekin. Cum ar fi putut fata 
aceasta care lucrează pe înaltul schelelor, să nu cîștige 
întrecerea cu toate fetele din lume ?

Tirziu, cînd seînteierea luminilor 
ceasul înserării, am plecat pe străzile 
Pitică. Mergea grăbită, nerăbdătoare 
ziția „Arhitectura în R.P.R.".

Geta Pitică îmi vorbea cu mîndria constructorului spe
cialist.

— Vedeți minunatele construcții ale socialismului. Fie
care clădire face parte dintr-o mare viziuni de ansamblu 
armonios. București, Galați, Constanța, Timișoara Ploiești... 
Exponatele admirabil executate imi dau sentimentul 
parcurg noile cartiere ale orașelor noastre. Trec 
străzi largi, admir fantezia arhitecturală, varietatea
echilibrul ansamblului. Construcții, mereu alte șiruri de 
construcții. Blocuri cu sute de apartamente de locuit, 
edificii publice, cluburi și teatre, spitale, mari obiective 
industriale.

Aparatele de proiecție îți arată pentru o clipă tristețea 
și sărăcia maidanului pe care s-au înălțat coloanele de 
blocuri. Ne oprim pe palierul primului etaj. Un perete în
treg cuprinde 
stadionul „23 
Parcă îl aud

Imi întorc 
aici de 
tivă a marilor ansambluri de construcții.

„Sint nespus de fericită, îmi spune, că muncesc 
de acei care dau viață grandiosului proiect de 
strucție a țării mele, că pot contribui și ev la 
operă măreață, inspirată și condusă de partidul



A început prima etapa 
a campionatelor republicane

Sportivii romini—exemple de voință și dîrzenie
Joi după amiază a început în Capi

tală etapa I a campionatelor republicane 
de călărie la dresaj, probă completă și 
obstacole. La întreceri participă călăreți 
de la E.H.A., Dinamo București, Știin
ța București. E. II. Giurgiu și Petrolul 
Ploiești.

Din programul primei zile de concurs 
■u făcut parte probele de dresaj pentru 
juniori și obstacole categoria ușoară. 
Din cauza timpului nefavorabil călăreții 
participant! la proba completă au exe
cutat proba de dresaj în manej, urmînd 
ca proba de cros s-o treacă în cursul 
dimineții de azi în împrejurimile G.A.S. 
Roșia, iar cca de obstacole mîine dimi
neață pe baza hipică din Calea Plevnei.

Terenul desfundat a făcut foarte di-

Campionatul Capitalei
întrecerile campionatului orășenesc 

desfășurate în ultima săptămînă s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
MASCULIN. calificare: Precizia — 
Petrol Chimie 63—53; Rapid — Pro
iectantul 70—52; categoria I: Bere 
Rahova — Viitorul 60—38 !; Recolta 
— C.P.B. 36—26: E.F.A. — Academia 
R.P.R. 67 51; categoria a Il-a: Se
mănătoarea — Sănătatea 49—35; SSE 
1 — ICSH 20—0 (neprezentare); Ipro- 
met — I.F.A. 59—26; Orizontul — 
I.C.C.F. 58—16; Betonul — Proiectan
tul 40 
«arab" 
40—12: 
48—28: 
71-46; 
medie 
Cantemir' 
za" 
Voința

ficilă evoluția călăreților de la obsta
cole care n-au putut să pună astfel în 
valoare calitățile de viteză și de pre
cizie ale cailor. Cu toate acestea lupta 
a fost dîrză, fiecare 
să se califice printre 
samentul probelor și 
a H-a (semifinala) 
șura în iulie la Constanța.

In primele două zile de concurs s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

Dresaj juniori: 1. Ilie Popescu
(Șt. București) pe Bale 335 p. ; 2. 
Emanuela Bogza (Șt. Buc.) pe Cren
guța 328 p. ; 3. Ion Motoi (C. S. E. 
Craiova) pe Chiparos 308 p. 
categ. ușoară : 
pe Corsar 559
(Dinamo Buc.)
V. Postelnicu
540 p. Obstacole semiușoară (după 
baraj) : 1. V. Pinciu (Dinamo Buc.) pe 
Clasic 0 p. 28,3 sec. ; 2. D. Roșea
(E. H. Giurgiu) pe Seniorita 0 p. 31 
sec. ; 3—4 D. Mihăilescu și A. Kadar 
(Petrolul Ploiești) 0 p. 32,5 sec.

întrecerile continuă astăzi (dimineață 
și după amiază) și mîine (dimineață) 
cu probe de obstacole.

concurent căutînd 
primii cinci în cla- 
totodată în etapa 

care se va dcsfă-

Dresaj 
1. D. Velicu (E. H. A.) 

p. ; 2. E. Boiangiu
pe Dana 545 p. ; 3.
(Șt. Buc.) pe Naiada

Impresii de la cea de a XIV»a ediție

I.F.A. 59-26;
58—16; Betonul

39; juniori: S.S.E. „Matei Ba- 
- S.S.E. „Mihai Viteazu" 

„Gh. Lazăr" — Voința 
medie 35 — C.C.A.

Șc. 
„Dimitrie 

Petru Gro- 
calificare: 

Victoria — 
Știinta 41—39, junioare: I.T.B. — 
1 16 9; S.S.E. „N. Bălcescu" - 
1 19—17; Progresul 1 — Voința 
Clubul sportiv școlar — Șc.
35 53—32; Progresul — Victoria 33—21.

S.S.E.
Școala
Clubul sportiv școlar 
35 53-32: S.S.E. 
■“ - S.S.E. „Dr.

83-61; FEMININ.
I.T.B. 45-13.

S.S.E. 
S.S.E. 
21-6; 

medie

CRISTIAN POPESCU
corespondent

Campionatul republican
Mîine este programată o nouă eta

pă (a V-a) în campionatul republican. 
In Capitală, la bazinul Floreasca, se 
dispută 
(ora 11) 
iar in 
Oradea 
Buc.

Analizînd cauzele 
nedisputarea jocului 
C.S. Oradea, biroul 
rit reprogramarea 
data de 1 iunie.

jocurile Știința Buc. — Rapid 
și C.C.A. — Dinamo (ora 12), 
provincie, I.C. Arad — C.S. 
și Știința Cluj — Progresul

care au dus la 
Știința Cluj — 
federal a hotă- 
meciului pentru

Cupa de vaiă“
• Intr-unui din cele mai frumoase 

și mai disputate meciuri ale sezonului, 
C.F.R. Grivita Roșie a intilnit pe tere
nul din parcul Copilului puternica for
mație a Metalului 23 August. Tere
nul moale, pe alocuri mocirlos a im
pus celor 
mai mult 
timent in 
în prima 
superiori.

La reluare, rugbiștii de la Metalul 23 
August continuă să controleze terenul 
aproape jumătate din repriză. Ei ce
dează treptat, permitind feroviarilor să 
preia inițiativa. Asistăm astfel la cîteva 
acțiuni deosebit de frumoase desfășu
rate de linia de treisfertuil feroviară, 
în care Oblemenco, Bostan si Tlbuleac 
s-au dovedit a fi cel mai în vervă. Ul
timul reușește, ou 8 minute înainte de 
fluerul final, să realizeze o spectacu
loasă încercare cu concursul întregii 
echipe. Rezultat final : 3—0 (0—0) pentru 
C.F.R. Grivita Roșie.
• Cu o echipă in componenta căreia 

au intrat nu mai puțin de 6 jucători 
de rezervă, C.C.A. a întrecut Știinta cu 
ÎS—8 (6-8). (T. St.).

două echipe să desfășoare 
un joc pe înaintare, compar- 
care metalurgistii — mai ales 
parte a întîlnirii — au fost

Marele succes al ru
tierilor romini în cursa 
de lung kilometraj Var
șovia — Berlin — Praga 
a fost pe larg comentat 
de specialiștii și ziariș
tii prezenți în caravană. 
In timpul și după în
cheierea competiției zia
rele au publicat ample 
materiale însoțite de fo
tografii, în care era scos 
in evidență progresul ci
cliștilor romini, puterea 
lor de luptă, sprintul 
remarcabil al rutierilor 
Ion Cosma și Gabriel 
Moiceanu. unitatea și 
omogenitatea desăvîr- 
șită a formației noastre, 
precum și înaltul spirit 
de echipă ai alergători
lor romini. înconjurați 
de simpatia maselor de 
spectatori, 
antrenorii 
diferitelor 
tii din 
Republicii 
mine au 
creșterea 
care se bucură mișcarea 
noastră sportivă în 
rena internațională, 
monstrînd calitățile 
valoarea sportivilor 
mini.

Acest important suc
ces a fost asigurat de 
trei factori: puterea de 
luptă, tactica bine a- 
leasă și excelent apli
cată și — element pe 
sprijinit și primii doi 
pregătirea foarte bună a 
ților echipei. Cicliștii noștri au cu
cerit locul I in două etape, au ocu
pat locul II într-o etapă, 
în două 
și locul 
ma s-a 
mentul 
lalți doi cicliști

elogiați de 
și tehnicienii 
echipe, cicliș- 
reprezentativa 
Populare Ro- 
contribuit la 
prestigiului de

După terminarea ultimei etape, Ion Stoica surîde 
fericit: avem locul III I

care s-au 
factori — 

componen-

locul III 
etape, locul IV intr-o etapă 

VI în patru etape, Ion Cos- 
clasat pe locul VII 
general

minat întrecerea s-au clasat în pri
mele 20 de locuri ale „Cursei Păcii". 
Echipa R.P. Romine a terminat pe 
locul III în clasamentul general al 
celei de a XlV-a ediții. La 
succese mai pot fi adăugate 
turile cîștigate de Ion Cosma 
briei Moiceanu. Comportarea
torilor noștri a fost în general con
stantă așa după cum reiese și din 
tabelul de mai jos în 
de coloană reprezintă

aceste 
sprin- 

și Ga- 
alergă-

,Cursei Păcii“
să arătăm că din cauza ploilor și a tim
pului în general friguros el a contrac- 

o răceală. Cu toate acestea Cosma 
s-a plîns nici un moment și pen- 
a nu crea panică în echipă căuta 
minimalizeze gravitatea ei. Ludo- 
Zanoni — alergător cu un tempe

rament mai puțin expansiv 
portat 
rerile pricinuite 
capătul 
pe care 
tului cu 
— alunga 
tam pentru starea 
mitoare. El are și 
a fi creat situație 
gului său de echipă Ion Cosma pen
tru reușita evadării din etapa a Vl-a 
(pe care Cosma a și cîștigat-o de 
altfel). Edificator pentru modestia 
care-1 caracterizează pe Zanoni este 
și faptul că am aflat acest lucru de 
la Cosma ! (Faza a avut loc pe ulti
mii kilometri, cînd mașinile, pentru 
a nu-i încurca pe alergători, sînt 
obligate să se deplaseze la stadion). 
Ion Stoica, deși a suferit din căză
tura în care a fost angrenat, și-a 
dat seama de importanța pe care o 
are în echipă și 
ultima 
valoros 
atacurilor și a conlucrat cu ceilalți 
fruntași ai cursei la animarea înlre- 

dra- 
pa- 

grea 
mai

su- 
du-
La

în clasa- 
iar cei-individual, 

romini care au ter-
care cifrele cap 
etapele, iar ci-

a
stoicism 

tendonită.
cu zimbetul 

iubitorii spor- 
1 țara noastră

cu adevărat 
de 

etapelor — 
cunosc i 

din 
care toți i-o pur- 
sa de loc mulțu- 
marele merit de 
avantajoasă cole-

i-1 
pedale 

grija pe

a luptat pină la 
picătură de energie. Actfeț 
„trio" a rezistat tuturor

cerii. Curajul lor, dîrzenia și 
gostea pentru apărarea culorilor 
triei intr-o competiție atit de 
în care zilnic se rulau 200 km și 
bine, în condiții atmosferice nefavo
rabile — reprezintă un exemplu 
demn de urmat pentru sportivii din 
țara noastră. Cu picioarele și miinile 
înghețate, acești cicliști luptau pen
tru victoria echipei, fără să se 
plingă un moment de duritățile în
trecerii !

Abandonurile cicliștilor W. Ziegler, 
Gh. Radulescu și G. Moiceanu au 
fost independente de voința lor. Ele 
au fost adevărate drame ! Nici unul 
dintre ei nu admitea în ruptul capu
lui să părăsească echipa, să-i dimi
nueze șansele. Forțați de medici ei 
au fost obligați să abandoneze, dar

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII în privirile lor, în lacrimile care le
curgeau pe obraji, vedeai durerea pe

Ion Cosma 11 75 7 6 14 1 15 8 14 35 6 6 2 care le-o produce ieșirea din luptă.
L. Zanoni 11 44 26 20 44 9 31 31 6 15 26 O «j 58 Gabriel Moiceanu, de pildă, a urmă-
Ion Stoica 11 27 28 24 12 18 31 33 50 38 26 14 13 rit din mașina noastră ultimele două

G. Moiceanu 11 40 1 53 75 74 31 3 24 39 61 — — etape. Fiecare acțiune care an. ii
Gh. Rădulescu 11 30 4 15 23 15 18 — — — — — — putut aduce un prejudiciu echipei
W. Ziegler 11 26 30 19 36 noastre ii producea durere. Nu exa-

Surprizele se țin lanț în campionatul feminin
PROGRESUL BUCUREȘTI - RA

PID BUCUREȘTI 3-3 (1-3). Un meci 
nul... din toate punctele de vedere ! 
In toate cele 40 de minute ale în- 
tilnirii nu am notat măcar o singură 
fază de handbal curat, cele șase go-

Concursul nostru: „Pentru cea mai bună 
corespondență"

Patfnaj artistic pe... uscat
Unii vor zîmbi probabil citind că 

te poate face patinaj artistic pe us
cat. Sportivii din Brașov, care au îm
brățișat această disciplină sportivă, se 
pregătesc însă de pe acum pentru 
viitorul sezon...

Pentru edificare/ să poposim în- 
tr-una din sălile de sport ale Școlii 
medii nr. 7 din Brașov, unde iși con
tinuă antrenamentele membrii secției 
de patinaj artistic din cadrul clubului 
sportiv Olimpia din localitate. Tinerii 
patinatori ai acestui club nu au avut 
un sezon prea bogat. Zăpadă... a fost 
dar temperatura n-a fost suficient de 
scăzută. Lipsa gerului a făcut să nu 
se poată patina decit 35—40 de zile. In 
speranța însă că iarna viitoare va fi 
favorabilă, patinatorii se 
tens de pe acum.

.. Este ora 20. Pe : 
vă. Părăsesc sala 
„elevi" din grupa 
locul lor este luat 
nici unul mai mare

In sala de antrenament domnește 
o disciplină strictă. Fiecare sportiv 
execută cu multă indeminare exer
cițiile indicate, sub atenta suprave
ghere a antrenorului. Tinerii dovedesc 
mult talent și voință de afirmare. De 
altfel, cu prilejul ultimului concurs 
pe gheață disputat la București, pati
natorii din Brașov au arătat multe lu
cruri frumoase. Am văzut executînd 
cu multă prc,ț:" figurile obligatorii pe 
tinerele Eva Miculici și Rodica Căr-

pinișan, pe Radu 
Gheorghiu, Monica 
georzan și Lelia Constanda și pe alții 
care promit de pe acum o prezentare 
valoroasă in viitorul sezon.

pregătesc in-

scări
cei 
începătorilor,

'. de cei avansați,
■ de 14 ani.

se aude zar- 
peste 20 de 

iar

Ionescu, Magda 
Meth, Anca Sin-

luri datorîndu-se unor greșeli ele
mentare: pase greșite la adversar, 
care au înlesnit declanșarea contra
atacurilor, un atac neregulamentar 
sancționat cu lovitură de la 7 metri, 
sau neatenția portarului (golul Anei 
Boțan). In schimb acțiunile încîlcite, 
fără nici un orizont (Progresul), sau 
minutele în șir de plimbare a min
gii fără rost (Rapid) au abundat. Ba 
mai mult chiar, o serie de jucătoare 
din ambele echipe au depășit limitele 
admise de regulament, obligindu-1 
pe arbitrul W. Wagner să intervină 
deseori pentru a liniști spiritele (au 
fost eliminate din joc FI. Coșug, de 
două ori, El. Mureșan, A. Bran, A. 
Boțan). Totul a culminat cu atitudi
nea reprobabilă a antrenorului C. 
Popescu și a conducătorului echipei 
Progresul, tov. Rusovici, față de 
arbitrul întîlnirii.

Cele întîmplate la meciul de joi 
vor trebui analizate cu toată serio
zitatea de conducerile celor două 
cluburi, astfel ca pe viitor nenumă- 
rații iubitori ai acestui sport să fie 
scutiți

se face patinaj pe 
antrenament se fac 

pentru pregătirea 
gimnastică de balet, 
poate face patinaj

cu care 
de afir-

clubului

★
Antrenamentele secției de patinaj 

din cadrul clubului sportiv Olimpia 
Brașov se fac de două ori pe săptă
mână. Marți, de pildă, se lucrează la 
figuri obligatorii și sărituri speciale, 
iar vineri la piruete pe patine de 
lemn, după care 
rotile. La fiecare 
exerciții speciale 
fizică generală și

Iată deci că se
artistic și pe... uscat. Iar cei ce parti
cipă la antrenamentele sportivilor iși 
pot da seama de seriozitatea 
se pregătesc, de dorința lor 
mare.

Secția de patinaj artistic a
Olimpia se preocupă in permanență 
de pregătirea sportivilor, cu atit mai 
mult cu cit acești sportivi sînt copii 
cu mult elan și dragoste de muncă.

Înaintea lor stau multe luni de an
trenamente intense, care iși vor arăta 
insă roadele. Sintem convinși că tine
rii patinatori ai clubului Olimpia vor 
reuși ca in sezonul de iarnă să rea
lizeze performanțe din cele mai fru
moase.

de spectacole de acest gen.
(A. V.)

frele din dreptul numelor alergăto
rilor locurile ocupate de aceștia în 
fiecare etapă.

Este evident că performanța reali
zată de sportivii noștri în această 
cursă depășește în importanță tot 
ceea ce obținusem înainte în arena 
internațională a sportului cu pedale.

Primul factor pe care l-am citat și 
a cărui contribuție a fost deosebit 
de mare este puterea de luptă a ru
tierilor noștri, nemărginita lor dra
goste pentru apărarea culorilor pa
triei. I-am urmărit în numeroase o- 
cazii pe cicliștii noștri în competițiile 
din țară și de peste hotare. întot
deauna au manifestat dragoste pentru 
culorile echipei naționale, au dovedit 
dîrzenie, voință. Dar niciodată nu 
i-am văzut atît de fermi, atit de dor
nici să realizeze un rezultat mare. 
Ion Cosma — alergător foarte dotat 
și cu calități de excelent sprinter — 
a fost „motorul" echipei, ciclistul care 
prin comportarea și curajul său a 
dat imbold celorlalți. Cu cită dîrze
nie a luptat Ion Cosma mai ales în 
etapa a Vl-a, pentru a putea închina 
Partidului drag o victorie în ziua 
glorioasei aniversări de la 8 Mai ! Și 
a obținut victoria! La sfîrșitul 
cărei etape, prima întrebare pe 
ne-o punea era aceasta: „Cum 
clasat ceilalți? Am mai ciștigat 
timp pentru echipă?" Deși : 
transmis în cadrul cronicilor trebuie

gerez cînd afirm că — dacă ar fi fost 
posibil — în momentele grele, deși 
era operat, s-ar fi urcat pe bicicletă 
pentru a-și ajuta echipa. Este greu 
de descris tot ceea ce am văzut, tot 
ceea ce am simțit în cele 15 zile de 
concurs. Ceea ce rămîne însă pentru 
ciclismul 
tru, este 
sportivi 
acte de 
patriei 
Contribuția antrenorului N.
șefului delegației. Alșo Balaj, și mai 
ales a încurajărilor venite din țară de 
la familii, de 
la Uniunea 
Sport și de 
au fost de

nostru, pentru sportul nos- 
exemplul acestor 

care au făcut 
eroism pentru 

un succes de

bravi 
adevărate 

a aduce 
prestigiu. 
Voicu, a

la iubitorii sportului, de 
de Cultură Fizică și 
la Federația de ciclism 
asemenea determinante.

Seara cînd mă întorceam de la transmi
sia telefonică privirile 
cu insistență, 
din țară avea 
destindea fețele, 
în cîteva cuvinte 
acest punct de
mare răsunet pe care cicliștii romini 
l-au obținut la cea de a XlV-a edi
ție a 
tismul 
vadă, 
ționat
merită calde

Fiecare 
efecte 
dădea
— ce i 

vedere,

lor mă căutau 
cuvînt adus 
miraculoase : 

curaj. Iată — 
a generat, din 

, succesul de

fie
care 
s-au 
ceva 

n-am

„Cursei Păcii". Pentru patrio- 
fierbinte de care 

pentru calmul cu 
îh cele mai grele 

și sincere

au dat do
care au ac- 
momente ei 
felicitări.

HRISTACHE NAUM

C.S.
REȘTI 
reușit să țină în șah valoroasa forma
ție bucureșteană, obținînd primul lor 
punct în acest campionat. Conduse 
cu 5—3, orădencele au egalat spre 
sfîrșit, ratînd chiar victoria în ulti
mul minut (Mureșan și Gafencu au 
tras în bară). (Ilie Ghișa — coresp. 
regional).

C.S.M. SIBIU — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 1—2 (0—2). Surprinzătoare
victorie a echipei mureșene, care s-a 
apărat foarte bine și a contraatacat 
periculos. (M. Lupuțiu —

Alte rezultate: Tractorul
C.S.M. Mediaș 9-3 (4-0); 
natul Timișoara — Știința

ORADEA - ȘTIINȚA BUCU-
5—5 (3—3)!! Localnicele au

Campionatele republicane se vor desișuri 
la 9 categoriiin acssi an,

»

i
.CAkOL UKdlA &-3 (2—1)11

coresp.).
Brașov —
C.S.S. Ba-
Timișoara

Intr-o ședință recentă a biroului fe
deral s-a hotărît ca la actuala edi
ție a campionatelor individuale de 
haltere întrecerile să se desfășoare 
conform noului regulament internațio
nal și anume, la 9 categorii de greu
tate (în loc de 7 cite au fost pînă 
acum).

De asemenea, s-a stabilit ca titlurile 
de campioni să fie decernate numai 
acelor halterofili care vor obține re
zultate echivalente cu normele de 
maestru al sportului. Prin urmare, 
sportivii Clasați pe primele locuri tre
buie să realizeze haremurile de mai

pentru a primi titlul de campion
: cat. muscă: 245 kg.; cat.

jos, I
al țării : cat. muscă : 245 kg. ; cat.
cocoș : 280 kg ; cat. pană : 305 kg ; 
cat. ușoarî : 330 kg; cat. semiinij-
locie : 355 kg ; cat. mijlocie: 375 kg; 
cat. semigrea : 395 kg ; cat. grea :
395 kg ; cat. super-grea : 415 kg.

Această măsură va stimula desigur 
pe concurenți în obținerea unor rezul
tate cît mai bune.

Sîmbătă vor avea loc întrecerile la 
categoriile: muscă, cocoș, pană, u- 
șoară și semimijlocie, iar duminică la 
categorile : mijlocie, semigrea, grea 
și super-grea.



line: Etapa a XXIII-a la „A“ și a XXII-a la „B“ Turneul internațional de la New York

concurent, Dinamo Galați, este pro
gramat acasă. In schimb, Dinamo Pi~ 
tești are o sarcină mai ușoară: el 
joacă acasă, iar echipele clasate pe 
locurile 2, 3 și 4 în

Asta în ceea ce 
loc. Cit despre zona 
finele campionatului 
răsească categoria B 
din fiecare serie), lupta 'continuă în 
toate seriile. Mîine au loc alte întîl- 
niri decisive pe care iubitorii fotba
lului — pe bună dreptate — le doresc, 
ca și pe celelalte, desfășurate la un 
nivel tehnic bun și în limitele spor
tivității.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII...

(Urmare din pag. 1)
șadar, nu este meci mai impor- 

, și mai puțin important. Toate 
țuiesc la fel de mult. Totuși, 
î de interes stîrnesc cele de 
»eni, Timișoara și Cluj, 
itilniri cu caracter hotărîtor

și la „B“, în cadrul 
Il-a mai ales in seria 
e primele patru echipe joacă în 
lasare : 
j, Jiul 
ușoara
e. De

etapei 
a

un 
la

au 
a 

IlI-a,

deplasare... 
privește primul 
retrogradării (la 
urmează să pă- 
cîte două echipe

tware la
S. Oradea la 

Sirmei la Baia 
liderul seriei I. 

aiul Tirgoviște, se deplasează la 
ad, în timp ce principalul său

C. S. M. Baia 
la Cărei, 
și Ind. 
asemenea,

» LA CLUJ partida Știința — 
>Âd București este așteptată cu 
deosebit interes. Amatorii de fot- 
din localitate sînt convinși câ 
asista la un joc de un bun nivel 

nic.
Itiința va juca duminică în forma- 
: Moguț — Krotnely, Georgescu, 
npeanu — Petru Emil, Popescu — 
nsuc, Marcu, Gane, Mateianu, H. 
ldovan. (A. Dumitriu, coresp.) 
> ECHIPA FEROVIARA DIN 
CUR&Șfl a făcut miercuri un 
șit joc' de antrenament în oom- 
îia liderului seriei I a categoriei 
Metalul Tîrgoviște. In această 

tidă, care după cum am mai a- 
ițat, s-a încheiat cu victoria fe- 
i.arilor cu scorul de 4—0, înainta- 
Rapidului au făcut un joc foarte 

1 în prima repriză. Acțiunile lor 
fost simple, spectaculoase și, în 

■lași timp, eficace. După pauză, 
pid a făcut modificări în formație 
jocul a scăzut ca valoare.
<apid va folosi duminică formația 
nătoare : Dungu — Greavu, Mo- 
c, Macri — Neacșu, Langa (Bodo)
Copil, Ozon, I. Ionescu, George- 

i, Văcaru (C. Ionescu).
o PROGRESUL s-a pregătit cu 
ltă seriozitate pentru întîlnirea cu 
rvinul. Echipa întîia a susținut joi 
compania rezervelor Academiei 

litare un joc de antrenament în 
e s-a urmărit aplicarea unor sche- 

tactice. Rezervele Progresului aii 
:at cu echipa întîia a Academiei 
litare. Antrenorul I. Lupaș ne-a 
unțat că duminică va prezenta

formația care a jucat la Iași în eta
pa precedentă.

• C.C.A. care urma să joace în 
cursul săptămînii cu formația iugo
slavă Haiduk Split (meci contraman
dat pînă la urmă), s-a antrenat 
joi în compania echipei Bumbacul. 
In această partidă echipa militară a 
folosit întreg lotul (minus Alexan
drescu), și a marcat multe goluri. 
Alexandrescu, care în ultimul joc a 
suferit o întindere, s-a antrenat vi
neri. La Lupeni C.C.A. va alinia for
mația de duminica trecută (este ne
sigură, însă, utilizarea lui Alexan
drescu).

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA a făcut 
joi un antrenament „în familie".. An
trenorii echipei au hotărît ca dumi
nică să joace formația utilizată în 
meciul de la Constanța, rezerve fiind 
Curcan, Hălmăgeanu și Gîrleanu. 
(C. Popa, coresp.)

• LA LUPENI, în ciuda ploii care
a căzut tot timpul, desfundînd tere
nul, Minerul a jucat joi cu Minerul 
Petrila, de care a dispus cu 3—2,
prin punctele înscrise de Dan I și 
Nisipeanu (2). ’ Minerul s-a mișcat 
bine și speră să facă duminică un re
zultat onorabil cu C.C.A. Va juca 
probabil formația : Kiss — Stanciu, 
Coman, Dan II — Mihăilă, Mihaly — 
Cucu, Nisipeanu, Szdke, Turcan, Dan 
I. Mihalache și Creiniceanu sînt 
cidentați și nu este sigur că vor 
tea juca. (I. Ciortea, coresp.).

• C.S.M.S IAȘI s-a antrenat 
în compania formației Unirea Iași în 
vederea partidei de Ia Bacău. Scor: 
3—4. Au marcat Dadeș (2) și Un- 
guroiu, respectiv Romilă (2) și Stă- 
nescu (2). Formația probabilă pentru 
duminică : Ursache (Florea) — 
Scarlat, Motoc, Dragomirescu (Foa
ie) — Alexandrescu, Don — Matei. 
Avasilichioaie, Voica, Unguroiu, Das- 
călu (Demien, Dadeș). (P. Codrea, 
coresp. regional).

• ECHIPA CORVINUL sosește
sîmbătă dimineață în Capitală în ve
derea meciului cu' Progresul. Forma
ția anunțată de antrenorul Ilie Savu 
pentru mîine este următoarea : Nicu- 
lescu I — Buzeșan, Nacu, Izghirea- 
nu — Balint, Tătaru — Zanca, Te- 
tea, Pop, Ionescu, Aii. Rezerve: Ne- 
belea, Niculescu II și Constantinescu. 
Joi, Corvinul a făcut un antrenament 
ușor, avînd în vedere
jucase în Cupă. Anton 
tinescu sînt accidentați 
de la Sibiu cu 
Albu, coresp.).

Arieșul

Restanță în categoria B

C. F. R. Timișoara — 
Jiul Petroșani 3-1 (3-0)

riMIȘOARA 26 (prin telefon). Par- 
a restantă de categoria B dintre 
'.R. Timișoara și Jiul Petroșani, des- 
urata joi, s-a încheiat cu victoria e- 
pci locale Ia scorul de 3—1 (3—0). 
nil a fost de un nivel tehnic medio- 

Feroviarii au dominat mai mult 
repriza 1 cînd au înscris prin Bălan 
in. 4). Serfozo (min. 9) și Dragoș 
in. 22). Toate cele trei goluri au fost 
rcate cu capul. După 3—0, portarul 
im (Jiul) a fost înlocuit cu Crîsnic, 
c a apărat foarte bine. In partea a 
na a meciului, oaspeții au preluat 
țîativa, au atacat foarte mult, dar 
au reușit decît să reducă scorul prin 

rtca în min. 75. (Pavel Velfan, coresp.)

Meciuri decisive în
Iltimul concurs Pronosport al lunii 
,i începe cu un ipteresant meci in- 
national și continuă cu o serie de 
•tide decisive din campionatele tării 
astre. La Budapesta, reprezentativa 
’. Ungare întîlnește echipa Tării Ga- 
>r. Fotbaliștii maghiari sînt nein- 
iși anul acesta iar galezil vin după

ac- 
pu-

joi

că miercuri 
și Constan- 
din partida 
Turda. (V.

Mindru, portarul echipei Progresul, s-a comportat din ce in ce mai bine in 
ultimele etape, contribuind la succesele echipei sale. In fotografie: Mindru 

a plonjat la timp, reușind să respingă mingea în corner

N O T E,
O COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA 

IA AMPLOARECARE
de „Cupa Campionilor 
pentru că aceasta este 

ci de o altă com-
Nu-i vorba 

Europeni", 
definitiv consacrată, „ 
petiție internațională i „Cupa echipelor 
cîștigătoare de Cupă". Cum se știe, în 
prima sa ediție (1960-61) această între
cere 
care 
R.S.

a întrunit adeziunile a 10 echipe 
au cucerit cupa respectivă in 
Cehoslovacă. R.P. Ungară, R.D. 

Germană, Scoția. R.F. Germană, Iugo
slavia. Austria. Anglia. Elveția si Italia 
(in finală s-au calificat Fiorentina-Ita
lia și Rangers Glasgow-Scoția). în 
ciuda rezervelor cu care a fost tri
mită, „Cupa Cupelor" — ca să-i spunem 
așa — a avut un ecou favorabil. în- 
tr-atît încît pentru ediția 1961—62 s-au 
și primit adeziunile de principiu din 
partea unui număr dublu de țări și 
anume, după cum anunță revista fran
ceză „France-Football" : R.D. Germană, 
Anglia, Austria, Bulgaria, R.F.G.; Sco-

concursul de mîine
un rezultat excelent : 1-1 cu echipa
Spaniei, la Madrid.

Meciul de la 
portant pentru 
tualitatea unui 
rect în zona ____ _ _______ ____
este de așteptat să-și apere cu dîrze- 
nie șansele. După o frumoasă serie de

Lupenl este foarte im- 
echipa-gazdă. * 
eșec. Minerul intră dl- 
retrogradăril,

In even-

astfel că
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Dinamo susține astâzi al doilea meci 
cu New York Americans

• In vizită la O.N.U. și prin cartierele New Yorkului • Meci de 
oină într-un parc ! * Rezultatele de marți, miercuri și joi

NEW YORK 26 (de la trimisul 
nostru). — Vă transmit azi noutăți 
despre turneul internațional și, bine, 
înțeles, în primul rînd despre Dina
mo București.

Echipa noastră va susține sîmbătă 
al doilea meci al turneului, întîlnind 
formația New York Americans la ora 
14.30, în deschidere la Bangu-Beșik- 
taș (următorul joc al dinamoviștiior: 
marți la Montreal, în Canada, cu 
Concordia). Dinamo va prezenta în 
acest meci o linie de fund modificată: 
Popa fiind accidentat, nu poate juca 
și în locul lui va intra Ivan, Panait 
trecînd fundaș stînga.

Cîteva cuvinte despre adversarul 
de sîmbătă. Echipa New York Ame
ricans este alcătuită din jucători en
glezi, spanioli și sud-americani. An
trenor ' j ~ '
echipă pe postul de stoper. El a fost 
de 37 de ori internațional în repre-

■■ t-> ... . j^jar_
New- 
fiind 

Mc 
pen- 
Ton- 

dall a jucat de 10“ ori în echipa de 
tineret a Angliei,, iar. celălalt inter, 
Griffiths, a făcut parte din selecțio
nata, Țării Galilor. Ceilalți jucători 
provin de la echipele Leeds United, 
Northampton, Birmingham, Swansea, 
Cardiff. Centru înaintaș este sudame- 
ricanul Seano. In turneul de anul 
trecut, New York Americans s-a cla
sat pe locul 4 într-una din serii, 
înaintea formațiilor 3ayern Mtinchen 
(R.F.G.) și Glenavon

oină în centrul 
Yorkului!...

au continuat să se an-

este Sherwood, care joacă în

zentativa Țării Galilor. Portarul 
vey a apărat în acest an la 
castle, în campionatul englez, 
coechipier cu fundașul stînga, 
Grigan, venit și el aici special 
tru acest turneu. Interul stînga

In vizită la
(Irlanda).

O.N.U.

tivă romînească care evoluează la 
New York.

Meci de 
New

Dinamo viștii
treneze în Parcul Central. La ora la 
care își fac apariția pe . „teren", nu
meroși fotografi amUori sau repor
teri ai ziarelor îi așteaptă cu apara
tele de filmat și fotografiat gata pre
gătite. Ei urmăresc antrenamentele și 
cer amănunte despre sportul romî- 
nesc, despre fotbalul nostru, despre 
jucători. Zilele trecute, obișnuiții spec
tatori ai antrenamentelor au avut sur
priza să-i vadă pe dinamoviști anga
jați într-un joc care aduce mult cu 
baseballul american : iăcînd rost de 
> minge mică, fotbaliștii noștri au 
început în Parcul Central din mijlo
cul New Yorkului (!) o partidă de 
oină, desfigurată într-o atmosferă de. 
voioșie generală, poate prima de a- 
cest fel jucată vreodată pe pămîntul 
descoperit de Cristofoc Columb...

Cele două fețe ale 
New Yorkului

O bună parte din program este re
zervată vizitării orașului. Duminica 
trecută am făcut o excursie cu vapo
rul în jurul insulei Manhattan, pe 
care se află centrul orașului. Insula 
este situată între rîurile Hudson și 
East și e legată prin poduri monu
mentale de celelalte cartiere ale New 
Yorkului, de la est și sud de Man
hattan. Am văzut cele 102 etaje ale 
lui „Empire State Building", „zgîrie 
norii" de pe străzile centrale, dar am 
cunoscut și New Yorkul pe care so
cietățile 
excursii 
cundă : 
Bowery, 
de nord 
gru, cartiere în care oamenii trăiesc 
în condiții mizerabile. Casele _ insalu
bre și străzile murdare de aici con
trastează cu reclamele luminoase și 
luxul celor avuți, de pe Broadway 
sau Fifth Avenue.

O declarație care provoacă... 
o scurtă furtună.»

La începutul săptămînii, o știre 
scurtă publicată de ziare * creat vii 
discuții în holul hotelului „Empire", 
unde sînt cazate echipele participan
te : d. Stanley Rous făcuse o decla
rație în Portugalia, arătînd că F.I.F.A. 
nu recunoaște turneul de la New 
York și că, nici mai mult nici mai 
puțin, echipele participante riscă să 
fie... suspendate. Această declarație 
a făcut ca Everton, de pildă, să a- 
nunțe că nu se va prezenta la pri
mul său meci cu Concordia Montreal, 
pînă nu va primi instrucțiuni din 
partea federației engleze. Lucrurile 
s.au lămurit însă, chiar în aceeași 
zi. Liga de fotbal din New York a 
arătat că are aprobarea F.I.F.A. încă 
din luna martie. Așa încît, Everton 
a jucat marți la Montreal și a în
vins greu cu 1-0, după un meci dur, 
în care s-a ales cu doi jucători grav 
accidentați.

Miercuri seară, Karlsruhe a produs 
o mare surpriză. Jucînd în forță de 
la un cap la altul al partidei cu 
Bangu (manieră de joc care n-a con
venit brazilienilor), fotbaliștii vest- 
germani au cîștigat cu 3-2. Bangu a 
condus la pauză cu 1-0, dar după 
reluare un autogol al stoperului bra
zilian a adus egalarea. Apoi, în cîte- 
va minute, la două comere, Karls
ruhe a înscris două goluri. Pînă la 
sfîrșit, Bangu a dominat categoric, 
dar nu a reușit decît să reducă 
rul.

La Montreal, joi, Everton a 
pus de Kilmarnock cu 2-1 și a 
luat conducerea în clasament cu 
tru puncte.

și New Yorkul pe care so- 
turistice, organizatoare de 
prin oraș, încearcă să-l as- 
cartierul din jurul străzii 

cartierul portorican, partea 
a orașului cu Harlemul ne

laIn săptămîna care 
primul meci, cu Bangu, jucătorii 
și-au petrecut timpul antrcnîndu-se și 
vizitînd orașul.

Intr-una din diipă-arn>eze, delega
ția noastră a vizitat palatul Organi
zației Națiunilor .Unite și apoi, în 
seara aceleiași zile, a fost invitată 
la sediul misiunii permanente a țării 
noastre la O.N.U., unde tov. Silviu 
Brucan, reprezentantul R.R. Romîne 
la O.N.U., a oferit o masă în cinstea 
echipei Dinamo, prima formație spor-

ȘTIRI
ția. Grecia, Franța, Țara Galilor, Un
garia, Irlanda, Italia, Irlanda de Nord, 
Luxemburg, Romînia, Olanda. Turcia, 
Iugoslavia, Portugalia si Spania. Ceea 
ce, fără discuție, constituie un succes. 
O nouă competiție este pe punctul de 
a se lansa.

LA 25 IUNIE : OPTIMILE CUPEI R.P.R.

Din etapa 16-imilor Cupei R.P.R. au 
mai rămas de disputat două me

ciuri : Dinamo București — C.S.M. Si
biu (nefixat încă) și Corvinul Hune
doara - Arieșul Turda (rejucarea). Pînă 
acum, pentru optimi s-au calificat : 
C.C.A., Rapid, U.T.A.; Dinamo Bacău. 
St. roșu; Petrolul, Progresul București, 
Știința Timișoara, C.S.M.S. Iași (cat. A), 
Ind. Sirmei C. Turzii, C.S.M. Reșița, 
S.N.M. Constanța (cat. B), Voința Bucu
rești și Penicilina Iași (regiune).

Etapa optimilor de finală a fost pro
gramată de federație la 25 iunie, după 
terminarea campionatului. Tragerea la 
sor(i a meciurilor si stabilir>ea tere-

Qfonosport
succese. Progresul primește vizita Cor- 
vinului. O altă formație care joacă un 
meci decisiv este Știința Timișoara ce 
va juca pe teren propriu cu Steagul 
roșu ; studenții timișoreni au mare 
nevoie de două puncte, spre a putea 
continua cu șanse lupta pentru pă
răsirea locurilor periculoase. Va reuși, 
în sfîrșit. Petrolul o victorie după 
cele patru înfrîngeri consecutive. în 
întîlnirea de mîine cu U.T.A ? să nu 
uităm însă că și arădanii vin după o 
serie de insuccese, așa că meciul de 
la Ploiești poate fi foarte bine denumit 
„meciul reabilitărilor". La Bacău, Di
namo primește replica lui C.S.M.S. 
Iași, aflată și ea în luptă pentru evi
tarea retrogradării. In întrecerea pen
tru titlu din seria a IlI-a a categoriei 
B, se dispută o partidă foarte impor
tantă : C.S.M. Cluj-C.S.M. Baia Mare, 
un examen decisiv pentru formația 
din Baia Mare, în drumul ei spre ti
tlul seriei. Un alt pretendent la pri
mul loc din aceeași serie, care se de
plasează de asemeni, este _Jiul care are 
o partidă foarte 
colta. 
atîma 
bilirea fruntașei 
de la Timișoara dintre C.F.R. 
Oradea.

In sfîrșit, 
greu în

grea la Cărei, cu Re- 
un alt meci care va 

întrecerea pentru sta- 
seriei a IlI-a este cel 

și C.S.

Rubrică redactată 
Pronosport.

de I. S. Loto-

S-a scurs, de 
Bangu,

nurilor (neutre)
loc la 7 iunie, _  ______ ____ „____
speciale la care sînt obligati să parti
cipe delegații tuturor echipelor inte
resate.

In ce privește sferturile de finală, se
mifinalele și finala, acestea urmează să 
aibă loc in sezonul de toamnă.
. O sugestie, însă : dacă tara noastră 
urmează să participe în „Cupa eîștlgă- 
torilor de Cupă"; atunci ar fi bine ca 
încă o etapă de Cupă (4-imile) să se 
dispute în acest sezon, iar semifinalele 
și finala să fie programate la începutul 
sezonului viitor. In felul acesta ar pu
tea participa în „Cupa Cupelor* chiar 
deținătoarea din acest an a Cupei 
R.P.R. (competiția internațională va în
cepe la sfîrșitul lui august - începutul 
lui septembrie).

Q Meciul de Cupă 
Dinamo Bacău nu 
fiind omologat cu 
în favoarea echipei _______ ,
formația Unio s-a desființat.

® La Stadionul Republicii, 
redeschide por|ile cu prilejul 
Progresul—Corvifiul, va intra în funcție 
dc mîine un nou sistem de numerotare, 
pe sectoare, ca la Stadionul ,,23 Au
gust”.

® In Capitală au loc următoarele 
jocuri de categoria B : az.i pe stadionul 
Dinamo (ora 17,15) Dinamo Obor— 
Știința Craiova, mîine pe terenul Victo- 
ria-C.A.M. (ora 10,30) Știința Bucu
rești—CFR Roșiori. ,

® U.T.A. va susține luni, la ora 16,30 
pe terenul Dudești din Capitală, o par
tidă amicală cu Bumbacul.

de disputare vor avea 
în cadrul unei ședințe

tuturor

Unio Satu Mare — 
s-a mai 
rezultatul
Dinamo,

disputat, 
de 3-0 

deoarece

care își 
meciului

sco-

dis- 
pre- 
pa-

RADU URZI6EANU

A apărut nr. 10 al revistei ilustrate

de 
ci-

Spicuim din cuprins ;

— CURSA PĂCII - fotografii 
Ia cea mai mare competiție a 
cliștilor amatori.

— Imagini inedite de la CAMPIO
NATELE EUROPENE DE BASCHET.

— Cei 10 campioni de 
1961.

— FOTBAL ; Turneul 
din S.U.A. — Ionescu. 
talentului — Fotbaliștii 
București — Dublul 
Tottenham Hotspur

— VA PREZENTAM : 
rugbi C.S.M.S. IAȘI.

box pe anul

international 
sau limitele 
algerieni Ia 

succes al lui 
Varietăți.

Echipa de

— Maestrul emerit al «portului 
ANDREI FOLBERT.

— Festivalul cultural-sportiv de la 
Cisnădie.

— MAGAZIN SPORTIV : Umor de 
Matty - Carnet extern - Poșta re
dacției.

în acest număr se g&seo-c Întrebă
rile celei de a FV-a etape 
CURSULUI PRIMĂVERII*, 
frumoase premii.

Acest interesant număr 
la toate chioșcurile de t 
presei.

a „CON- 
dc4at cu

• tl găsiți 
difuzare a

*
i
V



„Cupa Victoria44
Intilnirile de box din cadrul „Cu

pei Victoria" au continuat joi seara 
în sala de festivități a fabricii „Bere 
Grivița".

Iată rezultatele: N. Mihai (Voința) 
b. p. C. Dobrică (Voința), M. Ionescu 
(Dinamo) b. p. I. Sabău (T. Noi), Gh. 
Marcov (T. Noi) b. p. P. Tutunea 
(Victoria), A. Grosu (Gr. R.) b. p. 
V. Graur (Metalul), Șt. Stingă (Vo
ința) b. p. I. Chiriță (I.T.B.), V. Dul- 
gheru (Semănătoarea) b. p. N. Ni- 
colae (Semănătoarea) — decizie in
versă. Gh. Gheorghe (I.T.B.) b. p. 
I. Tufaru (Voința), I. Crăciun (SPC) 
b. p. T. Ioniță (Rapid), I. Șovar (Bere 
Grivița) b. p. P. Stan (S.P.C.), Gh. 
Minciu (Victoria) b. ab. III V. Ale
xandru (Dinamo), A. Biro (Voința) 
b. p. L. Dinișoaia (Metalul), I. Grosu 
(S.P.C.) b. ab. II C. Petrenciuc (Vo
ința).

Astăzi, începînd de la ora 19,30 va 
avea loc in sala de festivități a fa
bricii „Bere Grivița" o nouă gală din 
cadrul „Cupei Victoria".
Reuniune pugilistică la Giulești

Miine dimineață în sala Giulești 
va avea loc o interesantă confruntare 
între boxerii cluburilor bucureștene 
Rapid și Metalul. Cu deosebit inte
res sint așteptate meciurile: D. Da- 
videscu — M. Cristea, Dănilă Done 
— Gh. Tănase, Șt. Bogdan — Al. 
Neacșu, Dănilă Enuț — Al. Moise și 
D. Rizea — G. Lucian. Gala va în
cepe la ora 10.

Jocuri atractive în prima etapă a „Cupei regiunilor”
La slîrșitul săptămînii trecute s-a 

disputat faza zonală a tradiționalei 
competiții dotată cu trofeul -„Cupa re
giunilor". Iată cîteva amănunte de la 
meciurile respective.

Iași : Partidele dintre reprezentativa 
Iași si cea a regiunii Bacău s-au des
fășurat în deschidere la meciuri de fot
bal din categoria A și B. O inițiativă 
lăudabilă care a dus la popularizarea 
sportului nostru național. Ea trebuie 
urmată si de celelalte comisii din țară. 
In tur au învins oaspeții cu 13-8, iar 
in retur gazdele cu 9-8.

Galați: Intilnirile dintre formația re
giunii Galați și cea a orașului Bucu
rești s-au încheiat cu victoria netă a 
oaspeților: 16—4 și 18—4. Organele lo
cale au acordat puțină atenție organi
zării acestei faze, începînd chiar cu 
pregătirea echipei lor.

Baia Mare : întrecerile dintre spor

tivii regiunilor Maramureș și Cluj au 
fost viu disputate. Rezultatele : tur 
12—11 pentru Maramureș ; retur 9—5 pen
tru Cluj.

Găeștl: în acest oraș s-au întîlnit 
reprezentativele regiunilor Argeș. Olte
nia si București. Clasamentul final : 1. 
București 12 p„ 2. Oltenia 8 p.; 3. Ar
geș 4 P.

Constanta : Echipele regiunilor Do- 
brogea și Ploiești fiind de forțe sen
sibil egale au prilejuit dispute echili
brate, împărtindu-și victoriile : in tur 
4-2 pentru Dobrogea ; în retur 7—0 
pentru Ploiești.

In urma rezultatelor înregistrate s-au 
calificat în etapa următoare, care va 
avea loc la 11 iunie, reprezentativele 
regiunilor Cluj, Suceava, Bacău, Cri- 
șana, București, Ploiești, orașul Bucu
rești, precum și învingătoarea din 
meciul Brașov—Hunedoara (amînat).

-- --- =
ULTIMUL ANTRENAMENT ÎNAINTEA
Ștrandul Tineretului. încă de la 

intrare se aud acordurile cunoscute 
ale „Preludiilor" lui Liszt... Vin 
dinspre sala de gimnastică. Lucrează 
la sol Elena Leușteanu. Deci, am ve
nit la timp ca să le vedem pe gim
nastele noastre fruntașe la unul din
tre ultimele antrenamente înaintea 
marilor întreceri pentru „Cupa Eu
ropei".

Se lucrează de zor. La toate apa-

ratele. Birna este „ocupată" perma
nent. Paralelele, de asemenea. Sal
turile, piruetele, zborurile se succed. 
Antrenorii selecționatei Caius Jianu

Campionatul R. P« R«

Mîine vom cunoaște echipele finaliste
Duminică vom cunoaște echipele 

care se califică în finala campionatu
lui republican de popice. Azi și mîine 
se desfășoară întrecerile returului din 
cadrul ultimei etape a fazei interre
gionale. înainte de a da programul 
returului vom comenta pe scurt două 
dintre cele mai importante întîlniri 
care au avut loc cu o săptămînă în 
urmă.

C.F.R. Sibiu și Petrolul Ploiești 
ne-au oferit un meci de-a dreptul 
dramatic. Oaspeții au învins la o di
ferență de numai două popice ! Cu 
toate că au pierdut, popicarii sibieni 
— revelația campionatului — s-au 
dovedit mai omogeni, cinci dintre ei 
Lrecînd peste granița celor 800 p. d. 
Ploieștenii au învins datorită unui 
plus de rutină. Cele mai mari re
zultate individuale au fost obținute 
de H. Peter (C.F.R.) 847 p.d. și E. 
Albu (Petrolul) 864 p. d.

Echipa masculină Voința Tg. Mu
reș a depășit categoric formația C.S.

Oradea care, în prima etapă ă fazei 
interregionale, reușise să elimine din 
cursa pentru titlu pe campioana țării, 
Olimpia Reșița. Scor: 4929—4601 p.d. 
învingătorii au avut în persoana lui 
Tiberiu Szemany nu numai un bun 
conducător ci și un jucător de mare 
valoare. El a doborît din 200 bile 
mixte 914 popice.

Alte rezultate î feminin : Voința 
Timișoara—Voința Cluj 2273—2257 ; U.T. 
Arad—Voința Oradea 2027—1804 ; Voin
ța Craiova—Rapid Buc. 1974—2266.

Și acum iată programul returului 5 
feminin: Voința Cluj—Voința Timi
șoara ; Rapid București—Voința Cra
iova ; Voința Oradea — U. T. Arad ; 
I. T. B. — Voința T. Mureș; Voința 
Sibiu—Minerul Huedin. Masculin: 
C. S. Oradea—Voința Tg. Mureș; 
Dinamo Craiova — I. O. R. Buc. ; 
C. S. M. Mediaș—Flacăra Cîmpina ; 
Petrolul Ploiești—C. F. R. Sibiu ; In
dustria locală Baia Mare—Unirea Iași; 
Voința Arad—Jiul Petroșani.

Sonia Iovan într-un spectaculos exer
cițiu pe bîrnă Foto : P. Romoșan

și Petru Dungaciu și antrenorul fe
deral Maria Ionescu urmăresc cu a- 
tenție fiecare mișcare. Nu putem să 
nu admirăm — a cita oară? — fru
musețea exercițiilor celor șase gim-

Sportivii bucureșteni au dominat categoric 
întrecerile primei ediții a „Cupei Primăverii^
După cum se știe, în zilele de 29 

Și 30 aprilie s-au disputat întrecerile 
marelui concurs de atletism prin 
corespondență dotat cu „Cupa Pri
măverii". In urma centralizării re

ni.- 
m: 
m: 
m:

clasamentele 
INDIVIDUAL: 

A. Stamatescu 
I. Wiesenmayer

V. Florea (Roman) 
V. Florea 8:33,6; 200

sînt urmă- 
BARBAȚ1 : 
(Buc.) 11,0; 
(Buc.) 50,9;

2:32,5; 
mg : 
I.T.

zultatelor
toarele:
100
400
1000

. 3000
V. Jurcă (Buc.) 24,8; 4x100 m: 
București 45,3; 5 km marș: I. Baboie 
(Brașov) 22:18,0;
rumb
leanu
(Buc.)
(Buc.)
(Buc.)
(Buc.)
70,81;
58,63:

înălțime: 
(Cluj) 1,95; prăjină : 
(Buc.) 4,20; lungime: 
7,10; triplu: O.
15,10;
15,46;

49,21; ; 
ciocan:
FEMEI:

C. Po- 
D. Gir- 
S. loan 

Viscopoleanu
greutate: N. Ivanov 
disc: V. Manolescu

suliță: Al. Bizim (Buc.) 
■ C. Drăgulescu (Buc.) 

100 m: I. Petrescu

Roman 109 p; 8. Turda 101 p; 9. 
Mediaș 84 p; 10. Reșița 83 p. Clasa
mentul general pe orașe: 1. București 
451 p; 2. Brașov 375 p; 3. Timișoara 
364 p; 4. Cluj 363 p; 5. Constanța 
331 p; 6. Oradea 316 p; 7. Roman 
289 p; 8. Reșița 287 p; 9. Turda 278 
p; 10. Cîmpia Turzii 222 p; 11. Baia 
Mare 216 p; 12. Arad 208 p; 13. Me
diaș 183 p; 14. Tg. Mureș 169 p; 15. 
Hunedoara 165 p; 16. Sibiu 158 p; 17. 
Cimpulung Muscel 138 p; 18. Bacău 
133 p; 19. Deva 101 p.

Din acest clasament lipsesc, după 
cum se vede, orașele Ploiești, Craiova, 
Iași, Galați, Brăila, Suceava, Sighi
șoara, Rm. Vîlcea, Alba Iulia și Pi
tești ale căror comisii de atletism nu 
au comunicat FRA nici un fel de

Progresul—Dinamo 3—2, 
în campionatul echipelor masculine

Sportivii de la Progresul au cîș- 
tigat cu 3-2 (11-15, 15-10, 15-11, 
2-15, 15-12) o partidă palpitantă, în 
care ambele echipe au trecut de mai 
multe ori pe lîngă victorie. In cele 
din urmă, Progresul, formație mai 
calmă și cu o mai bună mobilitate 
în teren, a reușit să-și adjudece vic
toria și, cu aceasta, o opțiune în 
plus în disputa pentru locul doi în 
clasament.

Partida a debutat cu atacuri sus
ținute ale dinamoviștilor, bine orga
nizate de Mihăilescu și Cristea și

„CUPEI EUROPEI"
naște din selecționată. Cum este și 
firesc, privirile noastre se opresc mai 
des la Sonia Iovan și Elena Leuș
teanu; ele ne vor reprezenta peste 
o săptămînă la Leipzig, la întrecerea 
celor mai bune gimnaste de pe con
tinent. Cele două gimnaste „au 
crescut" și in scurta perioadă ce a 
trecut de la „internaționale". S-au 
îmbogățit „paralelele" Elenei Leuștea
nu cu noi elemente grele, „solul" So- 
niei Iovan s-a completat cu o nouă 
linie artistică. Acum, principalul o- 
biectiv este finisarea, șlefuirea exer
cițiilor. Precizia și siguranța în exe
cuții, cizelarea pînă la perfecție a 
mișcărilor, iată ce preocupă pe gim
nastele noastre la aceste antrenamen
te. Unele elemente se mai repetă de 
zeci de ori. Procesul cristalizării cere 
multă, multă răbdare și dlrzenie. Si 
cind vedem cite o execuție integrală, 
înțelegem rezultatul acestei munci 
migăloase.

Gimnastele noastre sînt încrezătoa
re. Conștiința muncii îndeplinite și 
dorința arzătoare de a obține rezul
tate cit mai frumoase le dă dreptul 
la aceasta...

I. R. Ș.

finalizate în special de Derzei. Ga 
urmare, Dinamo deține avantaj la 
scor (10-4 și. 14.8). Progresul mai 
realizează trei puncte, dar, în cele din 
urmă, pierde setul la 11. Faze deo
sebit de spectaculoase sînt admirate 
în seturile II și III, în care Progresul 
se arată mai constant și le cîștigă : 
2-1.. Dar în mod surprinzător, spor
tivii. de la Progresul nu mai reușesc 
nimic bun în cel de al patrulea set 
(Paladc, Chezan, Cherebețiu și din 
nou Chezan trimit mingea, rînd pe 
rînd, în plasă etc.), pe care Dinamo 
îl cîștigă cu ușurință : 15-2.

Ultimul set este și cel mai pasio
nant. Dinamo conduce cu 4-0, „tere
nurile" se schimbă la 8-5 și tot di-, 
namoviștii sînt cei care mai reali
zează două puncte : 10-5. La acest
scor, dinamoviștii scad ritmul, fapt de 
care profită cei de la Progresul. A- 
ceștia realizează punct după punct 
în urma, unui joc mai combativ și 
mai variat, în care Cherebețiu și-a 
adus un aport deosebit. Scorul de
vine 11-11 și, în urma a trei greșeli 
consecutive făcute de dinamovișfi în 
momentele decisive ale partidei 
(Radu Emil și Popescu se încurcă 
reciproc, Mihăilescu și apoi fezei 
trag pe rînd afară), el ajunge 14-11. 
In final. Dinamo (prin B. Teodores- 
cu) realizează un punct, dar nimeni 
nu-i mai poate opri pe voleibaliștii 
de la Progresul din drumul lor spre 
victorie. Cei mai buni: Cherebețiu, 
Miculescu, Chezan, Pădureți! (Pro
gresul), B. Teodorescu, Mihăilescu 
(Dinamo). Arbitrul M. Albuț a con- 
dus uneori confuz o partidă dificilă. 
(M. T.).

Alte rezultate: Victoria București— 
Tractorul Brașov 3-1 (15-6, 15-13,
1-15, 15-10), Farul Constanța—Știin
ța Galați 2-3 (17-15, 9-15, 6-15, 15-11, 
7-15), Petrolul Ploiești — C.C.A. 0-3 
(9, 9, 11), Jiul Petroșani—Știința
Timișoara (meciul a avut loc la 
Craiova) 3-2 (8-15, 15-11, 15-17,
15-5, 15-13).

SIMBATA

(Buc.) 12,4; 500 m: Elisabeta Teodorof 
(Buc.) 1:17,8; 80 mg: S. Grosu (Buc.) 
11,8; 4x100 m: Știința Cluj 51,8; înăl
țime: I. Balaș (Buc.) 1,84; lungime : 
M. Pândele (Buc.) 5,65; greutate: A. 
Roth (Brașov) 15,54; disc: L. Manoliu 
(Buc.) 52,45; suliță: A. Nylas (Buc.) 
39,86; ORAȘE: BARBAȚI: 1. Bucu
rești 276 p; 2. Brașov 233 p; 3. Cluj 
222 p; 4. Timișoara 219 p; 5. Reșița 
204 p; 6. Constanța 193 p; 7. Oradea 
190 p; 8. Roman 180 p; 9. Turda 177 
p; 10. Baia Mare 151 p; FEMEI: 1. 
București 175 p: 2. Timișoara 145 p; 
3. Brașov 142 p; 4. Cluj 141 p; 5. 
Constanța 138 p; 6. Oradea 126 p; 7.

SPORTUL POPULAR
Pa8- a 6-a Nr. 3830

dată în legătură cu această 
importantă competiție. De aseme
nea lipsesc Giurgiul și Bicazul 
care, din motive tehnice, nu au 
putut organiza întrecerile. Este de 
datoria consiliilor regionale UCFS 
respective să cerceteze în mod serios 
activitatea comisiilor orășenești de 
atletism din orașele sus menționate 
și să ia măsurile care se impun. In 
felul acesta, desfășurînd o activitate 
sporadică și cu totul la voia întâm
plării atletismul din aceste orașe va 
continua să bată pasul pe loc.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără să remarcăm conștiinciozitatea 
arătată în munca lor de fiecare zi 
de unele comisii orășenești, cum sînt 
cele din București, Brașov, Timișoa
ra, Cluj, Constanța, Oradea, Roman 
și în mod special Reșița și Turda, 
ale căror rezultate — din zi în zi tot

mai bune — sînt reflectate și în cla
samentul competiției „Cupei Primă
verii". (R. Vil.)

UN NOU CONCURS AL LOTULUI 
REPUBLICAN

• Astăzi după-amiază, începînd de 
la ora 16, stadionul Tineretului din 
Capitală va găzdui un nou concurs 
al atleților din lotul republican. Vor 
lua parte, printre alții, Iolanda Balaș, 
Mircea Ursac, Sorin loan, Aurel 
Raica, Ioana Petrescu, Sanda Grosu, 
Constantin Grecescu etc.

• Pe stadionul Victoria din Bucu
rești va avea loc mîine, la ora 8, un 
concurs de marș pe echipe de înce
pători (3 km), juniori (5 km) și se
niori (10 km).

REZULTATE... REZULTATE...
PLOIEȘTI. Faza orășenească a con

cursului de copii (440 de participant!). 
BĂIEȚI : 60 m : T. Popescu 7,8 ; 200 m: 
T. Popescu 26,3 ; 500 ni : V. Năstăsescu 
1:26,5 ; lungime : Gh. Purcărea 4,35 ; 
înălțime; C. Ioniță 1,35 ; greutate : M. 
Turcu 8,53 : FETE: 60 m : M. Geor
gescu 8,6 ; lungime : M. Georgescu 4.31; 
înălțime; D, Niculescu 1,36. (I. ION,
coresp.l.

ORADEA. Faza regională a camp, șco
lilor medii si profesionale. JUNIORI : 
100 m : A. Borsa (Beluș) 11,9 : 400 m : 
S. Szabo (Or.) 52,8 : 800 m : S. Szabo 
2:05.5 : triplu t I. Paulai (Or.) 12,72 ;
prăjină : I. Paula) 3.40 : înălțime : I. 
Paulai 1,70 : JUNIOARE I • loo m : M. 
Vajda (Or.) 13.2 ; zoo m : M. Vajda 27,9; 
500 m : S. B6r (Or.) 1:26.3 : greutate :
I. Pali (Or.) 10.47 : JUNIOARE II : 60 m: 
E. Meszqros /Or.) 8.6 : 60 mg: M. Costin 
(Orb 3,9 - lungime : M. Costin 4,70. (AL. 
JILAU, corcsp.).

ATLETISM: stadionul Tineretului, 
de Ia ora 16: concurs cu participarea 
atleților fruntași.

SCRIMA: sala Dinamo, de la ora 
9—14 și de la ora 17: Campionatele 
internaționale ale R.P.R. (proba de 
spadă).

CĂLĂRIE: baza hipică din cal. 
Plevnei, de la ora 15: întreceri în 
cadrul primei etape a campionatelor 
republicane.

HANDBAL: velodromul Dinamo,
de la ora 16,45: Dinamo—Tehnometal 
și Rapid — Știința (campionatul mas
culin în 7).

FOTBAL: stadionul Dinamo, de la 
ora 17,15: Dinamo Obor — Știința 
Craiova (categoria B).

ȘAH : sala Bibliotecii centrale uni
versitare (Piața Republicii), de la ora 
17: primul tur al meciului R. P. Ro- 
mînă — R.S.S. Gruzină.

POPICE: arena ITB, de la ora 14: 
I.T.B. — Voința Tg. Mureș (meci fe
minin în cadrul fazei interregionale 
a campionatului republican).

RUGBI: stadionul ITB, ora 17,30 : 
ITB — CCA (meci în „Cupa de 
vară").

CICLISM: șos. București — Urzi- 
ceni (km. 11,500), ora 16: faza regio
nală a campionatului republican de 
semifond, contratimp pe echipe (se
niori — 80 km și juniori — 40 km).

DUMINICA

CICLISM: circuitul din jurul șos. 
Banu Manta, de la ora 9: faza regio
nală a campionatului republican de 
semifond; stadionul Dinamo, ora 8 : 
adunarea participanților la excursia 
de la pădurea Snagov; velodromul 
Dinamo, de la ora 15,30: concurs de 
pistă dotat cu „Cupa Dinamo" (vi
teză, 400 m și semifond).

ATLETISM : stadionul Victoria, de 
la ora 8: concurs de marș pe echipe.

SCRIMA: sala Dinamo, de la ora 
9 și de la ora 17: Campionatele in
ternaționale ale R.P.R. (proba de sa
bie).

CĂLĂRIE: baza hipică din cal. 
Plevnei, de la ora 9: întreceri în ca
drul primei etape a campionatelor 
republicane.

HANDBAL: velodromul Dinamo, de 
la ora 18,30: Știința — Tehnometal

și Dinamo — Rapid (campionatul 
masculin în 7); stadionul Giulești, de 
la ora 11 : Rapid—C.S.Ș. Banatul Ti
miș. (camp, feminin in 7).

FOTBAL : Stadionul Republicii, de 
Ia ora 17,15: Progresul — Corviniri 
(categoria A); stadionul Victoria, de 
la ora 10,30: Știința — CFR Roșiori 
(categoria B).

BOX: sala Giulești, de la ora 10 : 
întîlnire între echipele Rapid — Me
talul 23 August.

ȘAH: sala Bibliotecii centrale uni
versitare, de la ora 17: turul al doi
lea al meciului R.P.R. — R.S.S. Gru
zină.

GIMNASTICA: sala Tineretului, 
de la ora 18 : concurs de selecție a 
lotului feminin de tineret.

POPICE: arena Giulești, de la ora 
8: Rapid — Voința Craiova (meci fe
minin în cadrul etapei interregionale 
a campionatului republican).

AEROMODELISM: teren Ghencea, 
de la ora 10: etapa raională a com
petiției dotate cu „Cupa Aurel 
Vlaicu".

NAVOMODELISM: lacul Băneasa, 
de la ora 9: concurs dotat cu „Cupa 
Micul Navomodelist".

LUPTE: sala Giulești II, de la ora 
9: Rapid — Progresul — Semănătoa
rea („Cupa orașului București") ; de la 
ora 11,30: concurs de trîntă pentru 
copii, pînă la 14 ani.

RUGBI: teren Gloria, ora 11,30: 
Met. 23 August — Progresul; stadio
nul Dinamo, ora 17: Dinamo — Ști
ința; stadionul Giulești, ora 17: Ra
pid — CFR Grivița Roșie (meciuri în 
„Cupa de vară") ; stadionul Tineretului 
III, ora 17,30: Știința IPGG-CFR Gri
vița Roșie II (camp, de calificare).

VOLEI: teren Sănătatea, ora 10: 
CCA — Farul (campionatul masculin).'

IN ȚARA

HANDBAL: campionatul republican 
feminin in 7: Mediaș: CSM — Pro
gresul; Timișoara: Știința — Știința 
Buc.; Sibiu: CSM - CS Oradea; 
Tg. Mureș: Mureșul — Tractorul Bra
șov.

VOLEI: campionatul republican
masculin: Ploiești: Petrolul — Pro
gresul; Brăila: Știința Galați — Vic
toria Buc.; Brașov: Tractorul — Jiul; 
Timișoara; Știința — Știința Cluj.



p Tulburător, emoțio- 
trăiește pe scenă

remieră cu „Paiațe" !
nant, bătrînul Canio 
pasionanta dragoste pentru frumoasa Neda. 
a cărei necredință îl poartă pe drumul 

cumplite răzbunări... Debutul în „Paiațe" a 
un mare succes pentru tenorul Traian

unei 
fost
Uitecan, Publicul l-a aplaudat puternic. Se schim
baseră... rolurile: cu cîteva ceasuri înainte el 
era cel care aplauda în tribuna stadionului din 
dealul Copoului pe „băieții de la C.S.M.S.“.

Mu-

Traian Uilecan este 
un înflăcărat suporter 
al fotbaliștilor ieșeni, un 
prieten al sportului. Și 
nu de azi, de ieri,
zică și sportul au fost 
din totdeauna marile pa
siuni ale tenorului Tra
ian Uilecan, astăzi prim 
solist al Operei din Iași.

„Premiera" sportivă a 
lui Traian Uilecan a a&ut 

bineînțeles, cu mulți

succes dar fără..', 
în echipa de 
Lupeni, apoi 
juniori... Și, 

Traian pără- 
acum

te cu 
loc, debutul 
pitici din 
în cea de 
din ,nou,
sește Lupeniul 
în căutarea unei slujbe.

— De la Vulcan, ne 
spune maestrul, unde am 
muncit ca zilier, am ră
mas cu amintirea prime
lor meciuri în echipa de 
seniori (avea 16 ani!) și 
a unui... accident la pi
cior, Dar, nu m-am lăsat 
de sport...

Pașii l-au purtat 
spre orașul său 
Tinărul electrician 
din Lupeni face 
acum
de... ruabi și
Traian 
joace 
cițiva
disputa finala Cupei pe 
țară, la București.

— Mărturisesc că
am văzut pentru 
oară Capitala...

completarea ,,POr- 
să

iarăși 
drag.

miner 
însă

parte din echipa 
„talonerul' 

Uilecan avea să 
în formația care, 

ani mai tîrziu,

zine... Am căutat; și 
mi-am găsit întotdeauna 
timp pentru sport și vă 
mărturisesc că n-am să 
uit niciodată meciurile 
de fotbal pe care le-am 
jucat în campionatele 
inter-teatre ca.., inter 
stingă. Pentru mine, spor
tul este o pasiune; un 
mijloc de întărire a să
nătății, un puternic în
demn la voioșie și bună 
dispoziție...

Să, adăugăm că maes
trul Traian Uilecan prac
tică, cu 
tate de 
nastica, 
masă, a 
mare amator de excursii 
și bineînțeles un pasio
nat suporter al fotbaliști
lor ieșeni.

Și parcă pentru a ne 
oferi un final cit mai 
potrivit acestor însem
nări, maestrul Traian Ui
lecan a încheiat 
fidențial“:
- De

că acum 
dorințe : 
Othelo și 
gradeze

Am aflat că, 
sigur, Traian Uilecan va 
juca în Othelo!...

o conștiinciozi- 
admirat, gim- 

joacă tenis de 
rămas același

gon-

știți 
mari 

în

altfel, să 
am două 
să joc

să nu... retro-
C.S.M.S. Iași... 

în mod

CE VITEZA ARE 
UN „ȘUT-BOMBĂ"?

mai 
răs- 
ex- 
fost

La întrebarea de 
sus a căutat să dea 
puns o interesantă 
periență 
supuși 
echipei 
Hamburg, 
termina 
lui șutat 
apelat la 
aparat „radar' 
serviciul de circulație al 
poliției din Hamburg. 
Acesta servește în mod 
obișnuit la detectarea... 
contravenienților vitezei, 
pe arterele de circulație. 
Aparatul ia „în obiectiv" 
vehiculul suspect și ra
zele sale stabilesc cu 
precizie viteza cu care 
acesta se deplasează.

Astfel, mașina „radar" 
a luat loc în tribuna sta
dionului din Hamburg, 
iar jucătorii echipei s-au 
prezentat la examen, 
trăgînd cu sete la poar
tă... Rezultatele n-au fost 
lipsite de s 
primul rînd, 
lit că

la care au 
recent jucătorii 
de fotbal S. V.

Pentru a de- 
viteza balonu- 
cu putere s-a 
serviciile unui 

■“ folosit de

cu numai 62 km pe oră, 
în timp ce interul Dehn 
a fost creditat cu 82 km 
pe oră. O ultimă sur
priză : șutul cel mai ra
pid aparține unei 
zerve în 
Kraemer, 
strat 87

î.. Dar,

re-
echipă, 1-Ians 

care a înregi- 
km pe oră 1 
în legătură cu

viteza diferitelor mingi, 
vă informăm că, în ur- 

cronometrări 
s-a constatat 

o ob- 
tenis:
Pucul 

căpăta

ma unor 
electrice, 
că viteza maximă 
ține mingea de 
190 km pe oră! 
de hochei poate

aproape 130 
în 

mai 
de

10 km

timp ce 
mică o 

tenis de 
pe oră !

Știați că...
...vestitul luptător rus 

Ivan Podubnîi continua 
să concureze Ia vîrsta 
de... 70 de ani ? Dar Po
dubnîi nu a fost un re
cordman al longevității 
sportive, îirtrucît un co
leg de generație, canoto
rul Sveșnikov, s-a ali
niat Ia startul concursu
rilor pînă la vîrsta de.. 
84 de ani 1

...renumitul schior fran
cez Guy Perillat a de
butat în activitatea 
soortivă ca... ciclist ? 
Prima sa licență este e- 
liberată de Velo Club de 
Salanches.

Alături Canio
„Paiațe", Don Jose 
„Carmen" este un alt rol 
îndrăgit de Traian Ui
lecan.

dar vinjos, 
ziua întreagă, 
mingea de 
pe maidanul 
toți din Lu- 

apucasă 
> minge ade- 
pentru asta 

muncească 
i la marcatul 
să desfacă 

să tundă iarba, 
tîrziu. Traian se 
la marginea Pă

și cinta.
păsările

ani în urmă. Avea doar 
șapte ani Traian, băiatul 
acela scund, 
care batea 
desculț, 
.zdrențe" 
^Srăsit de
pini. Citeodată, 
dea și intr-o 
vărată, dar 
trebuia să 
ziua întreagă 
terenului, i 
plasele, 
Seara 
oprea 
durii 
doar 
spectatori...

Alte file de
Rătăciri prin Dobra pen
tru niște examene trecu-

tunci 
prima

In 
tretuluv* sportiv, să a- 
mintim că Traian Uilecan 
a fost un bun jucător de 
volei, un atlet de... 11,4- 
11,5 pe sută, un prieten 
al schiului, al drumeției 
de munte.

— Am jucat mult 
tenis. Bineînțeles pentru 
că aveam ca prieten pe 
îngrijitorul terenului și 
mai ales pentru că mun
ceam ceasuri întregi la 
pregătirea terenului 
zgură...

Se încheie, oare, aici
amintirile sportive ale
celui care, în anii regi-
mului nostru avea să
cunoască adevărata pre-
țuire a talentului său
muzical, ureînd drumu-
rile spre visurile copilă-
riei sale 2
- Nu, n-am renunțat

surprize. In 
, s-a stabi- 

nici o lovitură 
n-a fost capabilă să 
pășească viteza de 
km pe oră. Iar în 
samentul șuterilor, 
mul loc n-a revenit — 
cum s-ar fi așteptat — 
golgeterului echipei cen
trul atacant Uwe 
Ier. Balonul său a

o viteză de 
km pe oră, 
viteza cea 
are mingea 
masă :
Pare curios, dar mingea 
de celuloid (cu o greu
tate de 44 grame), după 
ce parcurge o distanță 
de 2 m își pierde con
siderabil viteza.

...Lozanov, campionul 
de box al R. P. Bulga
ria la categoria grea, are 
înălțimea de 2,01 m și 
cîntărește... 130 de kilo
grame ? In ciuda acestui 
fizic impresionant, 
n-a fost selecționat
reprezentativa R. P. Bul
garia, care va participa 
la campionatele euro-

el 
in

de-
100 

cla- 
pri-

UMOR

pene de box de la 
grad, socotindu-se 
n-ar putea face față 
versarilor săi 
tegoria grea.

...Italia este 
importă
jucători de 
ultimii 
din America de Sud pes
te 100 de fotbaliști s-au 
perindat în echipele pro
fesioniste italiene. Țara 
care a... exportat cei mai 
mulți fotbaliști este Ar
gentina ; 61 de jucători. 
Urmează Uruguay cu 20, 
Brazilia 18, Paraguay 6, 
Peru și Costa Rica cîte 
unul.

...celebrul fotbalist en
glez Stanley Matthews 
(46 de ani) a făcut ca
dou recent unui club de 
categorie inferioară, F.C. 
Hitchin, prima sa pe
reche de ghete de fotbal? 
Acest club are un mic 
muzeu în care se păs
trează diferite piese le
gate de istoria fotbalu
lui insular și, printre a- 
cestea, primele ghete ale 
lui Matthews vor ocupa 
un loc de cinste...

de la

Bel
ea 

ad- 
ca-

cei

15

țara care... 
mai mulți 
fotbal. In 

ani, numai

Bucurie prematură
Boxerul italian, campio

nul Europei de box profe
sionist la categoria semi- 
mijlocie, Duilio Loi. a fosta- DAN GIRLEȘTEANU

Un maraton care a masurat
S-a mai auzit de re- 

alergarea unei curse de 
200 m sau 490 m plat, 
din diverse motive. Dar 
ceea ce s-a întimplat în 
localitatea indiană Julun- 
dur, este o noutate și 
pentru milenara istorie a 
atletismului.

In orașul susamintit 
se alerga proba de ma
raton, în cadrul campio-

natului din acest an al 
Indiei. Peste 20 de fon- 
diști au luat startul pe 
un soare dogoritor. Cei 
mai buni și-au creat 
curind un avans de cîteva 
sute de metri. Dar după 
vreo 6 km, aceștia 
oprit brusc, 
drumul era 
barieră de
Pe linie trecea un măr
far lung 
post. Pînă 
trenul, au 
rieră și... 
urmă. La

au fost primii 
cu pricina, ar- 

hotărît să se

solicitat, recent, de regi
zorul Robert Husein, să 
interpreteze un rol princi
pal intr-un film. Acest an
gajament era legat, bine
înțeles, de un gaj ispiti
tor.

— îmi convine oferta 
dv. — a spus Duilio Loi. 
In sfîrșit, voi cîștiga un 
ban fără să boxez !

— Regret, i-a răspuns 
regizorul, dar nu e chiar 
așa.Știți, în film veți 
un rol de... boxer!

Consolare

juca

Fotbalistul argentinian 
Alfredo Di Stefano, care 
joacă de cîțiva ani la Real 
Madrid, nu e lipsit, se 
pare, de umor. A dovedit 
acest lucru cu prilejul me
ciului dintre Real Madrid 
și Santander, cînd echipa 
sa a fost huiduită tot tim
pul — și mai ales la fluie
rul final — de către în- 
foca fii suporteri ai gazdelor.

— E mai bine așa! a 
exclamat el, în drum spre 
vestiare. Am scăpat, de 

data aceasta, de solicita
torii de autografe!

in urmărirea
„iepurelui
electric*4...

„Cursa după iepure"... 
Termenul este adesea, 
uzitat in atletism, pen
tru a denumi acele aler
gări în care unul din a- 
tleți 
porțiune din 
distanță, in 
imprima un 
nut cursei, 
deosebită i 
ales la antrenament, 
pregătirea viitoarelor 
corduri. „Iepurele" 
fotografia noastră este... 
electric. El a fost adop
tat cu succes în pregă
tirile lotului național al 
atleților japonezi. Un 
mecanism reglat cu pre
cizie permite obținerea 
vitezei dorite, iar un 
megafon 
pe „iepure' 
alergătorului 
cursă instrucțiunile de 
la antrenor.

parcurge doar o 
i intreaga 
scopul de a 
ritm 

Metoda 
valoare

susți- 
are 
mai 

la 
re- 
din

dorite,
instalat chiar 

transmite 
aflat in

album...

cursa 
mara- 
Singh,

Pe-atunci 
ii erau Za prietenia sportului in 

anii de Conservator, nici 
în nenumăratele 
pe șantierele din 
Jiului, in fabrici

s-au
In fața lor 
închis de o 
cale ferată.

cit o... zi de 
cînd a trecut 
ajuns la ba- 

alergătorii din 
cererea atleți-

turnee
Valea 
și u-

km de

lor care 
la locul 
bitrii au 
reia cursa de la început.
Tot e bine că alergătorii 
nu au găsit bariera lă
sată la vreo 25-35 
start.

O completare : 
a fost cîștigată de 
tonistul Gulzarra 
decanul atleților indieni, 
în vîrstă de 50 de ani. 
El a întrecut pe ultimii 
kilometri pe cunoscutul 
fondist Jaghma), mai 
tînăr ca el cu 20 de ani.

COSTICA RAICA. PETROȘANI. 
Cind spunem „internațional" la fotbal, 
înțelegem numai pe acel jucător care 
a evoluat în PRIMA REPREZENTATI
VA. ÎN MECIURI INTER-TARI. Ca a- 
tare, ...contestația dv. referitoare la 
Crîsnic este întemeiată numai în cazul 
meciului din 1952, cu R. P. Polonă, cînd 
Crîsnic a trecut în poarta noastră în 
min. 83, înlocuindu-1 pe Voinescu, care 
se accidentase. Chiar si această scurtă 
prezentă a lui Crîsnic in poarta pri
mei reprezentative îi conferă însă a- 
cestuia calitatea de „internațional44. în 
ceea ce privește celelalte meciuri pe 
care le amintiți dv., ele nu se înscriu 
în palmaresul jocurilor internaționale 
susținute de țara noastră. întrucît în 
cadrul turneului din U.R.S.S. reprezen
tativa R. P. Romine s-a întîlnit cu e- 
chipe de club : T.D.S.A, Dinamo Mos
cova si Dinamo Tbilisi.

ION DANCIU. BUCUREȘTI. - 1) Cele 
105 mutări care s-au făcut intr-una din 
partidele Tal-Botvinnik, din cadrul re
centului campionat mondial, nu repre
zintă recordul în materie. Cea mai 
lungă partidă între mari maeștri este 
cea jucată în 1907 între Duras si Wolf. 
Ea a avut... 168 de mutări. în țara 
noastră, partida care a durat cel mai 
mult a fost aceea dintre Miști Radu
lescu și I. Boleslavschi, din 1953 : 143
dp mutări ! — 2) lată si cea mai rapidă 
partidă de șah ; Tarasch — Alapin. 
Primul a ciștigat In... 6 mutări. — 3) 
Augustin Todor a împlinit 27 de ani 
la 14 ianuarie. A jucat întîi la S^rtac 
Alba lulia. de unde a trecut Ia Știința 
Cluj, iar de aici Ia Rapid.

DĂNUȚ BREȘOAVA. TG. JIU. - Stai- 
cu e sănătos acum, dar- are nevoie de 
o lungă perioadă de odihnă. Deci nu 
se poate preciza cînd își va relua lo
cul în apărarea echipei C.C.A.

IACOB FRITEANU, 
s-a retras 21-. ___1______ ____
nală. După părerea noastră, s-a. 
bit : n-are ----- 
ratchi este

. TURDA. - 1) Ene I
din activitatea competitiv- 

-------- ---------_ a... gră-
decit 32 de ani. - 2) Ba- 
actualmente unul din antre-

norii echipelor de juniori și pitici ale 
clubului Dinamo București.

CORNELIU STOîCIIICI, HUNEDOARA. 
— 1) Nicolae Linca s-a retras din ring. - 
2) Nu se acordă gol dacă o minge a 
fost deviată în poartă de un „corp 
străin44. Acest așa numit „corp străin" 
poate fi. de pildă un copil care ar 
apare pe teren, sau un. . iepure, cum 
s-a întimplat recent in Iugoslavia, in 
cursul meciului dintre echipele raionale 
Baliak și Gradac. In astfel de cazuri 
se dă „minge de arbitru44.

OCTAVIAN MARINESCU, BRAȘOV. - 
1) Adresa clubului dv. favorit, C.C.A. 
București, strada Plevnei nr. 114. raio
nul Gheorghe Gheorghiu-Dej, — 2) Nu 
există un... cîntar de precizie în aceas
tă direcție. Majoritatea specialiștilor îl 
consideră însă pe Voinescu 
bun portar din ultimii 10—16 
vremea lui, si Mircea David a 
cele mai multe sufragii.

PUIU ANDREI. BRAȘOV. - 
arbitru Iosif Ritter a jucat 
toate posturile, 
tar. A existat, e 
un portar Ritter 
național — dar 
două decenii înainte. E vorba de fostul 
portar al renumitei echipe timișorene 
Chinezul, care a ciștigat de 6 ori con
secutiv campionatul tării.

RADU AUREL, TULCEA. - 1) Pionul 
devine damă sau indiferent ce altă 
piesă în momentul cînd a ajuns pe 
ultima coloană. Dacă prietenii dv. au 
așteptat întîi răspunsul adversarului și 
abia după aceea au „transformat" pio
nul, s-au... păcălit I — 2) De ce n-au 
participat la recentele campionate re
publicane de box Vasile Neagu, Nicu- 
laie Stoenescu. Ahmet Nuri 
fan Văcaru ? Păi, să-i luăm 
Lui Neagu nu-i expirase încă 
de o lună de repaos după 
(meciul cu Gheorghe Dumitru).
cu avea o luxație. Cit privește pe ul
timii doi, aceștia nu s-au înscris.

ION POSTAȘU

cel mai 
ani. La 
întrunit

Actualul 
cam în 

afară de acela de... por- 
adevărat, la Timișoara, 
— de multe ori inter- 
el a jucat fotbal cu

Dacă Bill Nieder s-a do
vedit inspirat atunci cind 
a schimbat fotbalul ame
rican (care nu i-a adus de
cit o... lovitură zdravănă la 
genunchi) cu atletismul 
(care avea să i aducă titlul 
de recordman mondial, pre
cum și pe acela de cam 
pion olimpic la aruncarea 
greutății), in schimb el a 
greșit complet socotelile 
cînd a abandonat și atletis
mul, devenind boxer profe
sionist.

Debutul, cel puțin.

Inttlnin- 
Fi Iadei fia 
un boxer 

Nieder n-a 
2 minute 
După ce 

stătuse 8 secunde la podea, 
în urma unei „stingi" a 
lui IFilev, primind o 
„dreaptă" Nieder a... zbu
rat printre Corzile ringului, 
ajungînd în mijlocul pu
blicului. El a încercat să 
reia lupta, dar n-a mai 
outut...

fost dezastruos, 
du-se la 15 mai. la 
cu J. M IFilev, 
necunoscut, Bill 
rezistat decit.. 
și 15 secunde.

Alergătorul respectă cu strictețe ritmul impus 
de „iepurele electric". Iar viteza acestuia este 
reglată cu grijă de antrenor, după o prealabilă 
consultare cu cronometrai. Fotografic, a fost 
luată recent pe stadionul olimpic din Tokio.

Charlie Gaul 
in căutarea unui hoț

și Ște- 
pe rînd. 
termenul 
un K.O.
Stoenes-

Mai bine și mai frumos era pe podium decit pe 
podea !

Nu de mult, cunoscu
tul ciclist luxemburghez 
Charlie Gaul a fost vic
tima unui furt puțin o- 
bișnuit. Intorcîndu-se ia- 
casă, el a constatat că 
vitrina sa cu trofee fu 
sese golită. Toate meda 
liile și cupele pe care le 
cîștigase din 1949 încoa 
ce — și n-au fost puține 
la număr I — dispăru
seră.

Ținînd mult la aceste 
distincții, C'..—T 1 
anunțat 
prin presă că 
nici o reclamație la poli-

ție și că e dispus cniar 
să ofere o substanțială... 
recompensă hoțului dacă 
îi va aduce trofeele 
Înapoi.

fu.

Charlie Gaul a 
prin radio și

- -ă nu face

întrucît se

...Șansele lui Gaul de 
a reintra în posesia cu
pelor și a med aliilor sînt 
însă minime, 
bănuiește că hoțul tre
buie să fie un... ciclist 
ghinionist, care n-a cîș- 
tigat nici o cursă și a- 
cum se mîndrește cu 
medaliile lui Garl 1
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Lia Manoliu învingătoare 

în concursul internațional de la Sofia
Rodica Voronecmu pe locul 2 la înălțime

& roaî siirțit concursul 
cte pentatlon modern 

de la Budapesta
BUDAPESTA 26 (prin telefon). 

Joi au luat sfîrșit întrecerile con
cursului internațional de pentatlon 
modern. Proba de cros (4000 m) a 
prilejuit o luptă aprigă, încheiată cu 
rezultate excelente: 1. Balczo 13:18,8 
(130S p): 2. Piciușkin 13:20,1 (1300 p); 
3. Wacz (RPP) 13:25,2 (1285 p); 4.
Pahomov 13:25,5 (1285 p); 5. Selg
13:26,2 (1282 p); 6. Sdobnikov 13:28,7 
(1276 p); ...10. Tomiuc 13:47,7 (1219
p); ...22. Marinescu 14:14,3 (1138 p); 
...27. Țintea 14:57,7 (1009 p).

In urma acestor rezultate clasa
mentele generale ale concursului se 
prezintă astfel: INDIVIDU AL: 1. 
Balczo (R.P.U. — B)-5353 p; 2. Piciuș
kin (U.R.S.S.) 5114,5 p; 3. Sdobnikov 
(U.R.S.S.) 5086 p; 4. Selg (U.R.S.S.) 
5063 p; 5. Szabo (R.P.U. — B) 4802 p; 
6. Mujzer (R.P.U. — tin.) 4778 p; 7. 
Luderik (R.D.G.) 4767,5 p; 8. dr. To- 
rok (R.P.U. — A) 4749,5 p; 9. Mari
nescu 4738 p; ...23. Țintea 3800 p; 
...27. Tomiuc 3524,5 p; ECHIPE: 1. 
U.R.S.S. 15.263,5 p; 2. R.P. Ungară — 
B 14.984,5 p; 3. R.D. Germană 13.229 
p; 4. R.P.U. - A 13.010 p; 5. R.S. 
Cehoslovacă 12.342 p; 6. R.P.U. — ti
neret 12.272,5 p; 7. R.P. Romină 
12.062,5 p; 8. R.P. Polonă 11.458 p; 
9. R.P Bulgaria 11.013,5 p.

„Cupa Păcii" la rugbi
(Urmare din pag. 1)

— transformă Penciu; același mar
chează o încercare și o transformă 
(min. 53) ca apoi să înscrie din

Voleibaliștii de la Rapid București 
și Stade Francais se intilnesc 

azi la Paris
Azi are loc la Paris returul par

tidei internaționale de volei Rapid 
București — Stade Francais, din ca
drul „Cupei Campionilor Europeni**.

In vederea acestui meci, echipa 
noastră campioană a părăsit joi Ca
pitala. Au făcut deplasarea jucătorii 
H. Nicolau, Drăgan, Pavel, Plocon, 
Grigorovici, Răducanu, Costinescu și 
Timirgazin.

Reamintim că în primul joc dis
putat la București victoria a revenit 
echipei Rapid cu 3—0 (7, 13, 10).

„OPREȘTE-TE O CLIPA!"
Iubitorii întrecerilor de ciclism își a- 

mintesc încă dc tînărul acela blond, voi
nic. deși nu prea înalt de statură, care 
străbătea val vîrtef șoselele Moscovei, 
ale orașelor Tula. Simferopol sau Harkov. 
Boris Tocii in, căci despre el este vorba, 
a luat adeseori startul atît în curse de 
urmărire pe echipe, cît și în alte în
treceri cicliste. In palmaresul său figu
rează un mare număr de victorii, în co
lecția sa personală se află numeroase 
medalii de aur.

In prezent Boris nu mai ia star
tul în competiții, dar el a rămas același 
mare pasionat pentru sport: este Un 
amator al turismului pe schiuri, al îno
tului sub apă și, firește, al ciclismului. 
De altfel, e grăitor faptul că el și-a 
„legat" activitatea profesională de viața 
sportivă : este inginer șef al Biroului 
central experimental al aparaturii și in
ventarului sportiv din Moscova, și lu
crează la aparate electrice pentru sport.

Experiența de sportiv se împletește mi
nunat la Boris cu calificarea sa supe
rioară, obținută în cadrul facultății de 
fizică a Universității din Moscova, pe 
care a absolvit-o în anul 1952 cu califi
cativul „excelent®.

„In prezent, cînd performanțele spor
tive au devenit atît de ridicate — ne 
spune Tocîlin — este nevoie și de apa
rate de mare precizie pentru stabilirea 
rezultatelor. De aceea, nu e nimic neo
bișnuit în faptul că, acum. într-o 
serie întreagă de discipline sportive ar
bitrii au ajutoare de nădejde și^îndis- 
pensabile — aparatele electrice*. însuși 
Boris Tocîlin de altfel, este autorul* a 
numeroase aparate electrice. In rîndurile 
ce urmează ne vom referi la trei dintre 
acestea, pe care le considerăm cele mai 
interesante.

Este cunoscut faptul că adeseori 
este foarte greu de stabilit învingătorul 
într-o întrecere de sprint pe pistă cînd. 
după aparențe, doi cicliști au trecut în

Cicliștii noștri concurează la Paris
Ieri dimineață a părăsit Capitala, pe 

calea aerului, cu destinația Paris, re
prezentativa noastră dc ciclism care va 
participa la marele premiu dotat cu

Azi începe meciul de șah 
R. P. Romină—R.S.S. Gruzină

în cursul zilei de ieri a sosit în Ca
pitală reprezentativa de șah a R.S.S. 
pruzine, care începînd de sîmbătă sus
ține un meci de 4 tururi cu reprezenta
tiva țării noastre. Primul tur al întîlni- 
rii este programat pentru azi — înce
pînd de la ora 16,45 — în sala Biblio
tecii centrale universitare, din Piața 
Republicii. In cadrul ședinței tehnice 
care a avut loc aseară, a fost fixat pro
gramul partidelor din prima zi : Gur- 
ghenidze — Ciocîllea, Dinner — Șișov, 
Buslaev — Ghițescu, Soos — Gheor- 
ghiadze, Djindjihașvili — Gheorghiu, 
Polihroniade — Gaprindașvili, Togonid- 
ze — Nicolau, Theodorescu — Kakabadze. 
întreruptele vor continua mîine, de la 
ora 9. Duminică după amiază — ora 17 
— este programat turul doi, în care 
echipa noaștră are albele la mesele fără 
soț.

lovitură liberă (min. 56) ; Demian 
(min. 66) — transformă Penciu;
Ciobănel (min. 69) — transformă
Penciu. Singura ocazie efectivă a 
rugbiștilor germani se produce cu 
două minute înainte de sfîrșit, cînd 
aripa Tanke este oprit aproape de 
linia de but.

Din echipa romînă, care s-a arătat 
net superioară, o impresie deosebită 
a lăsat fundașul Penciu. care n-a 
greșit nici o lovitură de picior. De 
asemenea, mijlocașii Chiriac și Stă- 
tiescu au jucat ireproșabil.

A doua întîlnire programată ieri, 
dintre echipele R.S. Cehoslovace și 
R.P. Polone, a fost întreruptă în 
prima repriză din cauza unei ploi 
torențiale.

Rugbiștii romîni susțin sîmbătă 
la Praga ultimul lor joc din cadrul 
competiției, întîlnind reprezentativa 
R.S. Cehoslovace.

același timp linia de sosire. Pe Boris, 
ca ciclist, l-a frămîntat încă de mult 
rezolvarea acestei dificultăți. Și iată că 
în anul 1958 el a construit un aparat 
cu ajutorul căruia se poate stabili cu 
precizie învingătorul atunci cînd doi ci
cliști termină aparent cursa în același 
timp. Acest aparat, instalat pe linia de 
sosire, fixează și indică automat prin 
semnale luminoase colorate (lămpi) că
ruia dintre sprinteri i se cuvine locul 
întîi.

Scrisoare 
din Moscova

Boris a venit și în ajutorul scrimerilor. 
Aparatul universal de semnalizare a fost 
experimentat pentru prima oară în Uni
unea Sovietică acum doi ani, într-o com
petiție de scrimă. Pînă atunci, atît în 
Uniunea Sovietică cît și peste hotare 
pentru stabilirea loviturilor în concursu
rile de spadă și floretă erau folosite 
aparate separate, incomode. „Eu, — 
povestește Boris Tocîlin, am reușit să 
îmbin cele două aparate fără a încărca 
noul produs cU detalii suplimentare. A- 
paratul creat de mine dispune de un me
canism automat pentru măsurarea tim
pului, care semnalizează luminos și a- 
custic sfîrșitul luptei. El încetează de 
a mai semnaliza loviturile odată ce tim
pul de luptă s-a scurs-.

Unul din recentele succese ale lui Bo
ris Tocilin și tovarășilor săi de muncă 
este crearea „finișului electric* pentru 
înotători. Se știe că în bazine este și mai 
greu decît pe velodrom de a stabili 
momentul atingerii de către înotători a 
peretelui bazinului la terminarea cursei. 

trofeul „Cupa Marcel Cachin'*. Competi
ția organizată dc ziarul lTIumanite se 
desfășoară azi și mîine pe ruta Paris— 
Rouen—Paris, în două etape, însumînd 
peste 300 km.

Au făcut deplasarea următorii aler
gători : Ion Braharu, Silviu Duță, Con
stantin Moiceanu și Constantin Burtea. 
Antrenor Nicolae Voicu. De reținut că 
această cupă, transmisibilă, a fost cu
cerită anul trecut de rutierii romîni.

Corespondența din Sofia

Boxerii bulgari se pregătesc 
pentru „europene^

Peste puțin timp, în iunie la Belgrad 
și în iulie, la București, boxerii bulgari 
vor fi prezenți la două mari întreceri de 
anvergură. In vederea acestor importan
te competiții — campionatele europene 
și Balcaniada — pregătirile au început 
încă din timpul iernii.

Campionatele republicane individuale 
cît și cele 3 întîlniri internaționale de 
verificare au scos în evidență buna pre
gătire a pugiliștilor bulgari, lată, în 
ordinea categoriilor, noii campioni ai 
țării : C. Ghcorghiev, L. lancv, R. Iusei- 
nov, St. Pilicev, Al. Mițev, S. Mițev, 
M. Todorov, V. Paparizov, P. Stankov, 
B. Lazanov. La Plovdiv cele două me
ciuri cu reprezentativa R.D. Germane au 
luat sfîrșit cu scorul de 6—4 și 8—2 
în favoarea pugiliștilor bulgari. O sur
priză poate fi socotit rezultatul de ega
litate (5—5) obținut recent de boxerii 
bulgari, la Budapesta, în fața selec
ționatei maghiare.

In urma acestor confruntări și ținînd 
seama și de comportarea generală în 
perioada de pregătire, antrenorul Aspa- 
ruh Anghelov s-a oprit asupra urmă
torilor boxeri care vor face deplasarea 
la Belgrad : M. Mițev, St. Petkov, I. 
Traikov, St. Pilicev. Al. Mițev, S. Mi
țev, G. Alipiev, G. Manolov și P. Stan
kov. După cum se poate observa, nu 
toți deținătorii titlurilor au fost incluși 
în lotul pentm Belgrad. Aceasta pentru 
că la ultima ediție a campionatelor, da
torită unor decizii eronate, boxeri de va
loare n-au putut participa în finale. De 
asemenea, se poate constata că Bulgaria 
va avea reprezentanți numai Ia 9 cate
gorii, pentru ,,grea“ nefiind desemnat 
nici un pugilist. In general, echipa bul
gară se prezintă mult întinerită în com
parație cu ultimele cinci ediții ale „eu
ropenelor". Șansele cele mai mari de a 
cuceri medalii le au S. Mițev și P. 
Stankov. De altfel aceștia doi, precum

Și iată că aici vine în ajutor „finișul 
electric**, format dintr-un cauciuc electro
conductor așezat pe peretele bazinului. 
La atingerea cea mai ușoară cu mîna a 
acestui cauciuc, la masa arbitrului apare 
un semn care pune automat în mișcare 
un cronometru. Este interesant de men
ționat că acest aparat întră în acțiune 
numai la atingerea cu mîna. Valurile apei 
nu acționează asupra lui.

Boris Tocilin a primit în 1960 meda
lia de aur a Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale a Uniunii Sovietice, 
pentru crearea a numeroase aparate e- 
lectrice destinate sportului. In trecut 
a obținut medalii în sport, iar acum, în 
domeniul tehnicii, — glumeau prietenii 
săi felicitîndu-I pe talentatul inginer cu 
prilejul primirii înaltei distincții.

In prezent Boris Tocilin are numeroa
se planuri de creație. „Oprește-te o 
clipă!", de pildă, este numele provizoriu 
al unui nou aparat la care lucrează. După 
ulcea. creatorului, acest aparat va per
mite să se fixeze poziția sportivului în 
orice moment al mișcării sale. Iată, de 
exemplu. în proba de 100 m plat se în
registrează o sosire strînsă. învingătorul 
va fi cunoscut numai cu ajutorul celulei 
fotoelcctrîce, pentru a cărei developare 
trebuie să treacă o perioadă de timp. 
Aparatul „Oprește-te o clipă !“ ar fi 
permis arbitrilor „să oprească pe ecran 
sosirea sprinterilor și să desemneze pe 
loc învingătorul fără a mai aștepta de
veloparea celulei fotoelectrice. Fără în
doială, crearea unui asemenea aparat nu 
e un lucru Ușor. Va fi nevoie de timp, 
de multă muncă, dar acei care-1 cunosc 
pe talentatul inginer Boris Tocilin sînt 
întrutotul convinși că „Oprește-te o cli
pă !" va deveni în curînd realitate.

ALEXANDR SIZONENKO
corespondentul ziarului „Sportul popular” 

la Moscova

SOFIA 26 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Pe stadionul Va
sil Levski au început vineri întrece
rile din cadrul celei de a Vil-a edi
ții a tradiționalei competiții interna
ționale de atletism organizată de zia
rul „Narodna Mladej". La concursul 
din acest an participă atleți din 9 
țări: Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, Ro- 
mînia, Turcia, Ungaria și U.R.S.S.

Publicul sofiot urmărește cu mult 
interes desfășurarea întrecerilor la 
startul cărora sînt prezenți o serie 
de atleți renumiți. în prima zi de

și „cocoșul" St. Pelkov sînt singurii 
boxeri care au luat parte și la unele 
ediții anterioare ale campionatelor eu
ropene. S. Mițev este un boxer tehnic, 
care posedă lovituri puternice. El a cîș- 
tigat medalia de aur la Festivalul de la 
Vicna și s-a clasat pe primul Ioc la 
turneul de box de la Istanbul desfășu
rat anul trecut. Semigreul P. Stankov 
are o bogată experiență internațională. 
Pînă azi cl a susținut 90 meciuri inter
naționale, cîstigînd 80.

TOMA HRISTOV
corespondentul ziarului „Sportul popular" 

în R. P. Bulgaria

De pe pistele de atletism
VALERII BRUMEL —2,16 M

In cadrul unui concurs de atle
tism al studenților din Moscova, re
numitul sportiv sovietic Valerii Bru
mei a realizat la săritura în înălțime 
2,16 m, deși pista de elan era com
plet desfundată de ploaie.

JOCURILE BRITANICE
Atletul polonez Foik a obținut o 

frumoasă victorie în cadrul Jocurilor 
britanice care s-au desfășurat pe sta
dionul White City din Londra. El a 
terminat pe primul loc în proba de 
100 yarzi, realizînd timpul de 9,6 sec. 
Proba de 400 m plat a revenit ceho
slovacului Trousil cu timpul de 47,6 
sec. (nou record cehoslovac), urmat 
de Milka Singh (India). Alte rezul
tate înregistrate: greutate: A. Rowe 
(Anglia) 18.23 m; 1 milă: D. Haith 
(Anglia) 4:01,3; disc: Hollingaworth 
(Anglia) 50,83 m; fi mile: Hyman (An
glia) 27:54,4; 3.000 m obstacole: Her- 
riot (Anglia) 8:55,8.

Ț.D.N.A. — VORWARTS 39—46 P.
La Sofia s-a desfășurat întîlnirea 

internațională de atletism dintre e- 
chipele Ț.D.N.A. Sofia și Vorwărts 
Berlin. Atleții germani au repurtat 
victoria cu scorul de 46—39 puncte. 
Iată cîteva rezultate: 200 m: Dimitrov 
22,3 sec.; 1.500 m: Valentin 3:51,6; 
disc: Artarski 50,64 m; prăjină: Hris- 
tov 4.30 m; suliță: Dicev 72,49 m.

RECORD MONDIAL EGALAT
PE 100 y.

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Corvallis (Oregon), 
Harry Jerome a egalat recordul mon
dial in proba de 100 yarzi cu timpul 
de 9,3 sec. Burleson a cîștigat proba 
de 880 yarzi in 1:48,7.

P IE S € U R T
• A FOST DEFINITIVAT turneul 

pe care-1 va întreprinde în Europa 
selecționata de fotbal a Argentinei: 
4 iunie cu Portugalia; 11 iunie cu 
Spania, 15 iunie cu Italia; 18 iunie 
cu R.S. Cehoslovacă; 23 iunie cu 
Uniunea Sovietică; 28 iunie cu In- 
ternazionale. S-a anunțat de ase
menea că în luna noiembrie va avea 
loc la Buenos Aires partida Argen
tina — U.R.S.S.

• INTRECIND în meci retur for
mația Hapoel Tel-Aviv cu scorul 
de 78—74 (40—27), echipa sovietică 
S.K. Riga s-a calificat pentru semi
finalele „Cupei Campionilor Europeni" 
la baschet, în cadrul cărora va în- 
tîlnj pe Real Madrid.

• SPORTIVUL Manfred Schmidt 
(R.D. Germană) a stabilit un nou 
record mondial în proba de săritură 
cu parașuta la punct fix de la alti
tudinea de 1.500 m. în dublu salt 
el a realizat o medie de aterizare

concurs atleta romină Lia Manoliu t 
repurtat o categorică victorie arun- 
cînd discul la 51,18 m. Iată rezulta
tele înregistrate : BĂRBAȚI : 100 m : 
Bîcivarov (Bulg.) 10,5 ; Volov (Bulg.) 
10,7 ; Hauptman și Schultz (R.D.G.) 
10,9 ; 3000 m : Chromik (Pol.) 8:12,6 ; 
Konev (U.R.S.S.) 8:16,8 ; Onel (Turc.) 
8:18,2; 110 mg: Zlatarski (Bulg.)
15,1 ; lungime : Tonev (Bulg.) 7,22 ; 
Marinov (Bulg.) 7,08 ; ciocan: Zsi- 
votski (Ung.) 64,67; Boltovski (U.R.S.S.) 
64,60 ; Peter (R.D.G.) 60,57 ; Krumov 
(Bulg.) 60,10 ; FEMEI : 100 m : Itkina 
(U.R.S.S.) 11,6 ; Munkasi (Ung.) 12,1 ; 
Kerkova (Bulg.) 12,3 ; 400 m : Wa- 
laszek (Pol.) 58,3 ; Gheorghieva 
(Bulg.) 60,7; înălțime: Krîsteva
(Bulg.) 1,62 — nou record bulgar; 
Voroneanu (Rom.) (1,62); Konvur 
(Turc.) 1,53 ; disc : Manoliu (Rom.) 
51,18; Mihailova (Bulg.) 47,01 ; Hris- 
tova (Bulg.) 45,63.

Concursul continuă azi și mîine.
TOM A HRISTOV

Baschetbaliștii 
de la Harlem Globetrotters 

vor evolua la București
Ca aproape în fiecare an, cunos

cuta echipă profesionistă de Da^Jiet 
Harlem Globetrotters va întreprinde 
și anul acesta un turneu în Europa. 
In cadrul acestui turneu, cunoscuții 
baschetbaliști negri vor evolua și în 
țara noastră în zilele de 16, 17 și 18 
iunie,- pe un podium special amena- 
j’at pe Stadionul Republicii, 1

WILMA RUDOLF : 10,8 PE 100 y.

Wilma Rudolf a alergat recent, în 
cadrul unor întreceri studențești, 100 
yarzi, cu vînt puternic din față, în 
10,8 sec.

A „CĂZUT" UN RECORD 
IN VIRSTA DE 26 ANI

Recordul Elveției pe 200 m (21,2 
sec) avea pînă de curînd o „vîrstă" 
de 26 de ani și aparținea celui mai 
bun sprinter elvețian în perioada 
dinaintea războiului, P. Haenni. Zi
lele trecute, într-un concurs desfă
șurat în orașul vest-german Saa-bru- 
cken, tînărul atlet Peter Lang, în 
vîrstă de 19 ani, a îmbunătățit cu 
o zecime de secundă vechiul record, 
realizînd performanța de 21,1 sec.

LA 2 CM DE RECORD

La Pekin, tînărul atlet Ni Ci-țin, 
student la Institutul pedagogic din 
capitala R.P. Chineze, a realizat o 
performanță bună la săritura în înăl
țime: 2,07 m, la 2 cm de recordul 
național (2,09 m, Kan Țzin-deiu).

JUNGWIRTH REINTRA...

După o absență de cîteva luni din 
activitatea competițională — în urma 
unei întinderi musculare — record
manul european pe 1500 m, Stanislav 
Jungwirth, a reintrat în cadrul unui 
concurs desfășurat duminica trecută 
la Praga. El a acoperit distanța de > 
1000 m. în 2:23,9. In același concurs, 
tînărul Plihal a aruncat greutatea la 
17,95, întrecîndu-1 pe Jiri Skobla 
(16,63). Alte rezultate: înălțime — Ko
var 2,04; prăjină — Tomasek 4,40; 
disc — Nemec 54,32.

de 0,375 m depărtare de centrul 
cercului.

• CEA DE A 6-a ETAPA a turu
lui ciclist al Italiei (Palermo — 
Milazzo, 220 km) a fost cîștigată 
de ciclistul italian Defilippis în 
6h00:10. In clasamentul general con
tinuă să conducă Poblet cu 23h31:14. 
Favoriții cursei, Anquetil și Gaul, 
se află la 2:07 și, respectiv. 2:18 
de fruntașul cursei.

• LA ÎNTRECERILE din cadrul 
„Cupei Europei" la gimnastică, pro
gramate în zilele de 3 și 4 iunie 
la Leipzig, R.S. Cehoslovacă va fi 
reprezentată de sportivele Eva Bosa- 
kova și Vera Ceaslavska.

• ATLETUL polonez Foik a cîști
gat probele de 100 m (10,6 sec.) 
și 200 m (20,9 sec.) din cadrul con
cursului internațional de atletism 
desfășurat la Esch sur Alzette. Cam
pionul polonez Zimny a obținut vic
toria în cursa de 3.000 m plat cu 
timpul de 8:03,4.
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