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Boxerii romîni sînt gata 
pentru „europene

Cei mai buni boxeri amatori din 25 de țărj ale 
ttaentului nostru se îndreaptă ta aceste zile 
Belgrad, capitala R.P.F. Iugoslavia. Ei se 

întâlni, între 3 și 10 iunie, pe ringul instalat ta 
Expoziției, spre a stabili, pe o perioadă de doi 
oare sînt cei mai valoroși pugiliști amatori din Europa.

Boxerii romîni s-au pregătit cu toată atenția în ve
derea acestei mari competiții. Evoluția lor este așteptată 
cu interes de amatorii de box din capitala Iugoslaviei, 
ținând seama de performanțele bune realizate la ultimele 
ediții ale campionatelor europene. Este cunoscut faptul 
că la Pnaga, în 1957, Gheorghe Negrea a adus culori
lor noastre sportive prima 
Europei, iar Dobrescu și 
de argint. In 1959, la Lucerna, deși n-eu
titluri de campioni, totuși,
printre protagoniștii competiției. Dintre boxerii
cea mai bună comportare au avut-o Gheorghe 
ți Iosif Mihalic, care au cîștigat medalii de argint și, 
respectiv, de bronz.

Dorința de a figura și de data aceasta printre cei 
mai buni boxeri de pe continent se observă și în aceste 
zile, cînd cei 10 reprezentanți ai sportului nostru cu 
mănuși se pregătesc cu un entuziasm fierbinte. Cam
pionatele europene dta acest an sînt, fără discuție, la 
fel de dificile ca și cele din anii trecuți. Boxerii noștri 
sânt conștienți de acest lucru și tocmai de aceea sînt 
hotărîfi să se prezinte în 
bine pregătiți. Victoriile de 
de alți sportivi romîni în 
i-au stimulat pe boxerii 
plecarea Ia Belgnad, sînt 
dîrzenia pentru a realiza rezultate cît mai bune. Aceasta 
este, de altfel, și dorința zecilor de mij de iubitori 
ta boxului din patria noastră.
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centură de campion 
Mariutan au cucerit 

mai 
pugiiiștii noștri au

al 
medalii 
ob-ținut 
figurrt 
romîni, 
Negrea

capitala Iugoslaviei cît mai 
răsunet realizate anul acesta 
marile întilniri internaționale 
noștri, astfel că acum, la 
hotărîfi să lupte cu toată

PUTEM PRIVI CU ÎNCREDERE VIITOARELE

De două ori pe zi — după- 
amiază de Ia ona 15 și seara, de 
ia ora 20 — spre sala de box 
de la stadionul Tineretului se 
îndreaptă numeroși boxeri, an
trenori și arbitri. Stat 
zile de pregătire ale 
noștri fruntași înaintea 
nelor".

ultimele 
boxerilor 
,,europe-

GHEORGHE negrea

...In sală domnește o atmos
feră de muncă intensă, speci
fică înaintea unei asemenea 
mari competiții. In dorința de 
a-i ajuta pe cei zece pugiliști 
care se vor deplasa la Bel
grad, să se pregătească cît 
mai temeinic, un mare număr 
de boxeri de la cluburile Me
talul 23 August, Dinamo și 
C.C.A. s-au oferit să devină 
parteneri de antrenament a! 
selecționabililor. Așa se ."ace 
că zilnic, alături de boxerii din 
lot, pot fi văzuți în sală pu
giliști valoroși ca Șt. Bogdan, 
Gh. Dumitru, M. Dumitrescu, 
I. Radulescu, O. Baciu, I. Flo- 
rea ș.a., care de multe ori 
reușesc să pună „probleme" 
celor din lotul reprezentativ.

— Tocmai acesta este și 
scopul antrenamentelor noas
tre, ne spunea antrenorul lo
tului, Ion 
boxer din Iot îi 
adversari diferiți 
luptă pentru a se obișnui cu 
mai multe asemenea stiluri și 
a se descurca astfel în orice 
moment.

Intr-adevăr, 
antrenament

Scrima romînească a înre
gistrat la ultima ediție a „in
ternaționalelor" un succes cu 
totul remarcabil : pentru prima 
oară în istoria competiției, re
prezentanții noștri au cucerit 
titlul de campioni la toate ar
mele. Este un succes care în
cununează eforturile trăgători
lor și antrenorilor noștri. El 
ne dă în același timp, speran
țe într-o comportare cît mai 
bună în viitoarele întreceri in
ternaționale.

In rîndurile de față, ne 
propunem să trecem în revistă 
modul cum au evoluat trăgă
torii noștri fruntași, să le sem
nalăm totodată 
care se cer a

unele lipsuri 
fi corijate.
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nostru nr. 1 la 
Tănase

-*■ șan, cîștigătorul 
probe, se apropie cu pași mari 
de forma sa cea mai bună. 
Tănase Mureșan posedă o pre
gătire fizică completă la fel ca 
și o tehnică avansată. Tactic 
a greșit însă uneori, abuzind 
de lovituri de oprire. Or, folo
sirea acestora trebuie 
cu mai 
funcție 
C si pier, 
tehnici 
însă că 
toate procedeele tehnice, 
ționat prea simplist și 
general — a gîndit prea 
tactic. Așa cum evaluase 
serii și semifinală, Sorin Poe- 
naru părea să ne rezerve o 
frumoasă surpriză. Finala însă 
ne-a adus pe 
trăgător inegal : 
Szabo și Bloch, 
la ceilalți. El a 
cînd atacuri pe liniile de 
ale adversarilor, procedeu ușor 
de contracarat, mai ales în 
lupta cu adversari superiori in

Trăgătorul 
floretă, 
9 CIT) r»î '*

Mure- 
acestei

făcută 
mult discernămînt in 
de adversar, 
este posesorul 
excelente. Ce 
în concurs n-a

Attila 
unei 

păcat 
folosit 
a ac- 
— în 
puțin 

în

planșe un 
excelent la 

nesatisfăcător 
greșit provo- 

jos

Sportivi—fruntași
în întreținerea culturilor

. Membrii asociației sportive de 
pc lingă G.A.C. „Viața Nouă" din 
comuna Frățești, raionul Giurgiu, 
aduc un însemnat aport la lucră
rile de întreținere a culturilor, 
llotărîți să obțină o recoltă cît 
mai bogată la hectar, sportivii din 
Frățești lucrează intens pe ogoa
rele acestei gospodării milionare. 
Pînă acum s-au prășit de două 
ori cele 220 hectare cultivate cu 
sfeclă de zahăr și floarea soare
lui și s-a plivit dc buruieni o su-

Cu obiectivul fotografic

prafață «le 260 hectare cu grîu 
și orz de toamnă. In această rod
nică activitate un aport deose
bit an adus fotbaliștii Marin Cio
can, Valerin loanițescu, Dumitru 
D-lea, voleibaliștii Coseai Păun, 
Anișoara Ianopol, președintele a- 
sociațici sportive, Dumitru Ră
cani ș.a.

In timpul liber, tinerii din Fră
țești practică cu multă plăcere 
tenisul de masă, fotbalul, atletis 
mul, întrecîndu-se în numeroase 
concursuri populare. In această pri
măvară, sportivii au amenajat o 
frumoasă bază sportivă alcătuită 
dintr-un teren de fotbal și unul 
de volei.

urmărind întrecerile sportive T. BARBĂLATA —■ ooresp.

Tănase 
Ladislau

spre dreapta : 
Stelian (spadă) și

campionatelor internaționale de scrimă 
1961. De la stingă

Constantin

Ciștigătorii 
R.P.R., ediția 
Mureșan (floretă), 
Rohoni (sabie).

Așa cum s-a mai anunțat, 
între 5 și 11 iunie vor avea 
loc în Capitală campionatele 
internaționale de tenis ale. R. P 
Romîne. In afară de U.R.S.S. 
și R.D.G. alte două țări, R.P. 
Polonă și R.P. Bulgaria au 
confirmat participarea. Dele
gația poloneză va cuprinde 
pe jucătoarea Rilska și jucă
torii Radzio și 
cea din R.D.G. 
nes, Făhrman 
Lotul sovietic 
din campionul
al treilea jucător din U.R.S.S. 
Potanin, tinerii Ciugunov și 
Kull. De asemenea va veni fie 
Kuzmenko, fie Riazanova. 
Forul bulgar nu a comunicat ■ 
încă numele sportivilor.

Maniewski, iar 
pe Eva Iohan- 

și Rautenberg. 
va fi alcătuit 
unional Moser,

CĂLĂREȚII ROMINI
AU PLECAT LA VARȘOVIA

ce privește alonja. Una din 
speranțele noastre, Ionel Drim- 
bă a „capotat" încă din semi
finale. Explicația trebuie gă
sită, în principal, în subesti
marea adversarilor...

Victoria care ne-a oferit 
cea mai mare satisfacție 
a fost cea de la 

mai ales că la această 
sîntem deficitari, 
dasinilor noștri 
confruntarea cu 
incontestabilă
și Barany au făcut parte 
echipa de spadă a R. P. 
gare, campioană mondială, 
Nielaba este component al echi-

Victoria 
realizată 
trăgători

valoare (Gabor 
din

Un
iat

spadă, 
armă
Spa

in 
de

pei R. P. Polone, care 
„Cupa campionilor 
a avut darul să spulbere uneie 
îndoieli cu privire la valoarea 
spadasinilor noștri. Principalul 
factor al victoriei noastre a 
fost Constantin Stelian, trăgă
torul care a demonstrat că ră- 
mîne cel mai bun spadasin din 
scrima rominească. El a mani
festat multă combativitate 
(vezi asalturile cu Barany, Jâ- 
nicke, Nielaba și Kaiser) și un 
deosebit simț al lamei. Con
stantin Stelian este posesorul

a cucerit 
europeni")

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

Duminică 
pitala, 
călăreții romîni 
la concursurile 
R. P. Polonă, 
R.F.G. Au făcut deplasarea 
torii sportivi : Gheorghe Langa, AI. 
Longo, D. Hering șt Stancu Mircea 
(obstacole), N. Mihaleea (dresaj). 
Lotul este însoțit dc antrenorul! 
Mihai Ținui.

seara au părăsit Ca- 
, îndreptîndu-se spre Varșovia, 

-- - ■ care vor participa 
internaționale din 

Austria, R.D.G. și 
urină-

MI1NE SEARA: DINAMO
BUCUREȘTI — Q1NAMO

BERLIN

Mîine seară, începtad de I® 
ora 19,30, va avea loc pe sta
dionul Dinamo din Capitală 
tatîîmrea internațională de box 
între echipele Dinamo Bucu
rești și Dynamo Berlin. Biletele 
pentru această gală s-au pus 
în vînzare la casele stadionului 
Dinamo.

Cu mult interes sint urmărite partidele tinărului nostru 
campion Fl. Gheorghiu (stingă) care in fața șahistului gruzin 
Djindjihașvili a obținut o victorie in primul tur și a în
trerupt cu avantaj in al doilea.

Mai bine de trei ani ne des
part de data viitoarelor Jocuri 
Olimpice de vară, care se vor 
desfășura în Japonia în anul 
1964. Se poate spune însă cu 
certitudine că încă de pe acum, 
ba chiar imediat după J. O. 
de la Roma, sportivii amatori 
din lumea întreagă au început 
pregătirile pentru marea com
petiție ce va avea loc la To
kio. Și e firesc să fie așa, Jocu
rile Olimpice fiind cea mai 
grandioasă manifestare mon
dială a sportului amator și, în 
același timp, un minunat pri
lej de cunoaștere și de întărire 
a prieteniei și colaborării din
tre tinerii din lumea întreagă. 
Prin amploarea pe care au cu
noscut-o în ultimii ani, între
cerile olimpice au devenit o mi
nunată școală a desăvârșirii 
măiestriei sportive, ele contri
buie astfel într-o măsură în
semnată la progresul culturii 
fizice și sportului în toate ță
rile. Este un fapt cert că în 
zilele noastre mișcarea olim
pică cuprinde milioane de oa
meni, iar rîndurile ei sînt în

PAUL GEORGESCU
Secretar general al Comitetului 

Olimpic Romîn
■Ar

continuă creștere, 
elocventă în acest 
tituie numărul de 
tivj participant! Ia 
ții ale J. O.: 
59—4.500; 1952, Helsinki: 69— 
5.900; IStoG, Melbourne: 69 — 
aproape 4.000; Roma, 1960: 
84 ■— 5.900. Sînt probe con
vingătoare care atestă interesul 
major de care se bucură. Jocu
rile Olimpice în momentul de 
față și apar cu totul firești pla
nurile de antrenament și pre
gătire pe care și le alcătuiesc 
de pe acum viitorii competitori 
la titlurile olimpice din 1964.

Din păcate însă, marele suc
ces de care se bucură întrece
rile olimpice nu este pe placul 
tuturor acelora chemați să con
tribuie la dezvoltarea sportu
lui, tuturor acelora care se in
titulează luptători pentru cau
za olimpică. Faptele arată că în

O mărturie 
sens o cons
tări și spor- 
ultimele edi- 

1948, Londra:

ultimii ani unii conducători 
sportivi de vază din Occident, 
speriați de amploarea pe care 
o cunoaște an de an mișcarea 
olimpică mondială, cer cu glas 
tare reducerea numărului de 
participant la J.O., prin eli
minarea din programul între
cerilor olimpice nu numai a 
unor probe, ci și a unui șir de 
discipline sportive.

După cum se știe, Comitetul 
Internațional Olimpic recunoaș
te în prezent un număr de 22 
de sporturi ca fiind „olimpice". 
Gu toate acestea, la ultima se
siune a C.I.O. unii diintre mem
brii acestui for s-au pronunțat 
în sensul ca la J.O. de la To
kio să se desfășoare întreceri 
doar la 18 sporturi. Pe aceeași 
linie, contrară intereselor dez
voltării continue a mișcării 
olimpice internaționale, se în
cearcă „legalizarea" unor pre
vederi care să reducă numărul 
sportivilor participant la .1.0. 
și, de neînchipuit aproape, lip
sirea campionilor olimpici de

(Continuare in pag. a 7-a)

Pe lacul Herăstrău a avut loc un reușit concurs de caiac- 
canoe. „Cupa Progresul". In imaginea noastră, Magdalena Peron 
(C.S.Ș.) in timpul probei de canoe simplu viteză.

ffoto; T, Roibu .

C.S.M. Cluj a furnizat duminică o surpriză : a dispus cu !-l 
de liderul «seriei a III-a a categoriei B, C.S.M. Baia Mare. In re
priza secundă, clujenii au dominat mal mult dar apărarea băi- 
mărenilor a fost mereu la poțst «s asa cum se vede în fotografia 
alăturată. Loto; Js Miclea (ClujE
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iWunCa consiliuIui în discuția
membrilor asociației SpOFfiVe

Zilele trecute, un număr mare de 
muncitori de la atelierele C.F.R. Gri- 
rița Roșie, membri ai asociației spor
tive Locomotiva, au analizat munca 
desfășurată in ultimul timp de con
siliul asociației sportive. Cu acest 
prilej, membrii asociației au dezbă
tut o seamă de probleme importante, 
au trecut în revistă succesele obți
nute de sportivii ceferiști, oprindu-se 
bineînțeles și asupra unor aspecte 
negative din activitatea asociației, a 
cauzelor care au făcut ca succesele 
M nu fie și mai mari.

Evident, calitatea muncii desfășu
rată în ultimul timp de consiliul »- 
sociației sportive (președinte Dumi
tru Gheorghe, secretar Ion Gheor- 
ghe) este bună. Peste 5.500 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni și func
ționari au devenit membri ai U.C.F.S. 
Consiliul asociației folosește în acti
vitatea sa un larg activ obștesc (150 
de activiști sportivi), echipa de rugbi 
Locomotiva Grivița Roșie a reușit 
frumoasa performanță de a cuceri 
pentru a șaptea oară titlul 
de campioană a țării, șase dintre ju
cătorii acestei formații fiind selecțio
nați în echipa reprezentativă care a 
întrecut naționala Franței cu scorul 
de 11—5. Munca fructuoasă a consi
liului asociației, succesele repurtate 
de sportivii Griviței Roșii în activi
tatea competițională și organizato
rică fși găsesc explicația în faptul 
că zi de zi, ceas de ceas, membrii 
consiliului sînt îndrumați și sprijiniți 
temeinic de organizația de partid. 
S-a subliniat că activitatea sportivă 
constituie o problemă importantă 
pentru comuniștii din birourile de 
partid pe secții de producție, că în 
munca de înscriere în U.C.F.S., 
piața cotizațiilor precum și în acti
vitatea competițională sectoarele 
din ateliere simt permanent spri
jinul comuniștilor. Aceasta este

Se dezvoltă mișcarea sportivă sătească 
în raionul Rădăuți

In ultima vreme, în raionul Ră
dăuți, mișcarea de cultură fizică și 
■port a cunoscut o frumoasă dezvol
tare. în cele 58 de asociații sportive, 
care numără aproape 10.000 de mem
bri U.C.F.S., se duce o vie activitate. 
In cadrul Spartachiadei de iarnă a 
fetelor au fost angrenate 2.083 de ti
nere. la Concursul cultural-sportiv 
de anul trecut au participat 7.360 
de sportivi și sportive, iar cu pri
lejul celei de a treia ediții a Cupei 
Moldovei, desfășurată în cursul anu
lui 1960, numărul celor care s-au în
trecut în prima etapă a fost mai 
mare de 3.000.

De un succes deosebit se bucură 
campionatul de fotbal (sătesc) al ra
ionului nostru. La aceste întîlniri 
participă un număr mare de specta
tori. De exemplu, la Vîcovul de Jos 

de altfel, explicația succeselor înre
gistrate în ultimul timp de mișcarea 
sportivă de la Grivița Roșie.

tAf

Vorbind despre activitatea sportivă, 
trebuie subliniat în primul rînd ma
rele interes ce se acordă aci compe
tițiilor de mase. De altfel, ca și în 
multe alte asociații din țara noastră, 
și la Grivița Roșie activitatea sporti
vă de mase constituie obiectivul nr. 
1 al consiliului asociației. Au devenit 
tradiționale întrecerile din campiona
tul pe asociație, ele reușind să an
greneze un < mare număr de sportivi 
din majoritatea sectoarelor de pro
ducție. Cele mai disputate sînt com
petițiile de fotbal și volei, la startul 
cărora s-au aliniat cîte 14 echipe. În
trecerile sportivilor au fost urmărite 
de fiecare dată cu un mare intere» 
de către muncitori. Cei mai înflăcă
rați susținători au fost muncitorii a- 
telierului de tîmplărie vagoane care, 
în frunte cu maistrul principal I. Ste- 
lian și-au încurajat tot timpul echipa 
favorită.

Este surprinzător însă faptul că 
deși, campionatul asociației sportive 
Locomotiva Grivița Roșie se bucură 
în general de mare interes, totuși 
conducerea asociației s-a limitat să 
organizeze doar întreceri de volei și 
de fotbal. Oare alte discipline spor
tive ca box, haltere, atletism, șah și 
mai cu seamă rugbi — sportul pre
ferat la Grivița Roșie — nu și-ar fi 
putut găsi uri loc în calendarul aso
ciației sportive ?

★
Una dintre preocupările principale 

ale consiliului asociației sportive 
este întărirea continuă a bazei ma
teriale. De aceea membrii con
siliului au dus o muncă susținută 
pentru înscrierea de noi membri în 
U.C.F.S. In prezent, asociația Loco
motiva Grivița Roșie numără 5587 
membri. In unele sectoare, pa- 

numărul celor ce asistă la meciurile 
de fotbal trece de 1.500. Nici nu-i de 
mirare acest lucru, deoarece echipa 
celor din Vicovul de Jos este una 
din cele mai bune formații din cam
pionat. Aceasta a determinat o și mai 
mare pasiune pentru sport, fapt ce a 
avut drept consecință amenajarea 
unei săli de sport pe lîngă căminul 
cultural. în cadrul finalei „Cupei 
Moldovei", ediția din 1960, echipele 
din raionul nostru au avut o fru
moasă comportare. Astfel, la volei 
feminin echipa Recolta Grănicești s-a 
clasat pe locul I, iar echipa de fotbal 
Locomotiva Domești a ocupat lo
cul III.

ION TICALIUC
membru al consiliului raional U.C.F.S.

Rădăuți 

ralel cu înscrierea de membri în 
U.C.F.S. s-au obținut rezultate bune 
și în ceea ce privește încasarea coti
zațiilor. De pildă, la „tîmplărie va
goane", din 261 membri U.C.F.S., 
242 și-au achitat cotizațiile la zi. La 
centrul „D 6 vagoane" 45 din cei 49 
membri ai U.C.F.S. sînt cu cotizațiile 
la zi. Sînt însă unele sectoare 
unde membrii U.C.F.S. au rămas în 
urmă cu plata cotizațiilor Iară ca con
siliul asociației sportive să ia măsuri 
care să ducă la înlăturarea acestei 
deficiențe. Astfel, la „cazangerie", 
„reparații generale", „sudură loco
motive" și „vopsitorie vagoane" plata 
cotizațiilor U.C.F.S. se face tîrziu. 
Datorită slabei activități a responsa
bililor de sectoare din atelie
rele „sudură vagoane", „piese de 
schimb", „inventar" și firește, a pa
sivității consiliului asociației sportive, 
membrii U.C.F.S. din aceste sectoare 
de producție nu și-au mai achitat de 
multă vreme cotizațiile. Cum se îm
pacă atunci întărirea bazei materi
ale — obiectiv principal în activitatea 
consiliului asociației Locomotiva Gri- 
viț.a Roșie •— cu aceste fenomene ne 
gative ?

R. CALARAȘANU

întreceri viu
Deși vremea a fost nefavorabila. în 

raionul Buzău întrecerile din cadrul Con
cursului cultural-sportiv al tineretului au 
angrenat un mare număr de tineri. în
trecerile au avut Ioc înlr-un cadru fes
tiv și au fost urmărite de numeroși spec
tatori. In comuna Smeeni, la întrecerile 
organizate de asocia (ia sportivă Avîntul, 
și-au disputat întîietatea peste 900 de 
tineri și tinere. Competiția de atletism 
a reunit la startul diferitelor probe peste 
350 de sportivi. In aceeași comună se 
află și asociația sportivă Mecanizatorul, 
Consiliul asociației a mobilizat pe mem
brii U.C.F.S. nu numai la întreceri (la tii 
au concurat 61 de sportivi, la volei 6 
echipe, la fotbal 4 echipe) ci și la ame-

Din poșta zilei
SIBIU. De curînd, în cadrul aso

ciației sportive Independența, au luat 
ființă secțiile de box, lupte și haltere 
din care fac parte 121 de sportivi. 
Antrenamentele sînt conduse de in
structorul voluntar Mircea lone&cu.

1LIE JONESCU, coresp.

CLUJ. 11 membri ai secției de tu
rism din asociația sportivă Proiec
tantul Cluj au participat la o difi
cilă tură în Bucegi. Concomitent, o 
altă echipă a asociației clujene a par
ticipat la un concurs de orientare tu

Baza Voința din Capitală este unul din numeroasele complexe 
sportive pe care se antrenează zi de zi tinerii sportivi bucureșteni. 
In fiecare după-amiază, ai să găsești aici pregătindu-se atleți,
fotbaliști, baschetbaliști, handbaliști și voleibaliști. Dar, de multe ori, 
mai ales în zilele de joi și duminică au loc și întreceri in cadrul
diferitelor competiții de mase. O astfel de imagine a reușit să
surprindă fotoreporterul nostru P. Romoșan. In fotografia alăturată 
puteți vedea in plină întrecere echipele feminine de volei Dealul
Spirei și Start. Ele participă in cadrul campionatului de volei al 
raionului Tudor Vladimirescu.

Concursul cultural-sportiv al tineretului

disputate în raionul Buzău
na j arca dc baze sportive simple. Astfel, 
prin muncă voluntară, tinerii au amena
jat un teren de volei și o pistă G.M.A., 
iar acum lucrează la amenajarea unui 
teren de fotbal. Tot cu acest prilej în 
asociația Mecanizatorul (președinte, to*. 
Gh. Ion) au luat ființă secțiile de tir, 
tenis de masă și atletism.

In comuna Pogoanele s-au desfășurat 
frumoase întreceri în cadrul asociației 
sportive Știința. Consiliul acestei aso
ciații a organizat întreceri atletice pen
tru seniori (186 de participant), pre 
cum și pentru copii și juniori. Disputele 
micilor sportivi s-au bucurat de un real 
succes. Rezultatele realizate de cei mai 
huni dintre cei 153 dc participant! con-

Fistică în munții Trascăului, la care 
au mai luat parte sportivi din Oradea, 
Reșița și din Sibiu.

ȘTEFAN TAMAȘ, coresp.

GALAȚI. Peste 1.000 de spectatori 
au asistat la intîlnirea de haltere 
dintre echipele C.S.M.S. Iași, Petro
lul Ploiești și C.S.M. Galați. Primul 
loc în clasamentul pe echipe a fost 
cucerit de echipa C.S.M.S. Iași, ur
mată de Petrolul Ploiești și C.S.M. 
Galați.

A. SCHENKMAN, coresp. 

stituie un stimulent pentru viitorii atleți. 
Tot în cadrul concursului cultural-spor- 
tiv al tineretului s-au întrecut și 5 echipe 
de handbal în 7 (secția a luat ființă cu 
acest prilej), precum și 6 echipe de 
volei.

112 băieți și 18 fete (atletism), 64 
băieți și 16 fete (gimnastică), 14 con- 
cnrenți (trînlă), 18 alergători și 12 
lergătoare (ciclism), 4 echipe de fotbal, 
2 echipe dc băieți și 2 echipe de fete 
(volei) —iată numărul de participant* 
din cele 5 sate ale comunei Costeștî care 
s-au calificat pentru finala pe comună. 
Din cei peste 1.000 de concurent! care 
s-au întrecut în prima fază a întrecerilor 
asociației Șoimii (președinte, Gh. Ră
ii ulescu) s-au calificat 274 băieți și 58 
dc fete. Concursul final s-a bucurat de 
un succes deosebit. Acum, tinerii cali
ficați pentru faza următoare se pregă
tesc cu atenție sub supravegherea instruc
torilor.

In comuna Gherăseni s-au încheiat în
trecerile din cadrul asociației .^sportive 
Recolta. La întreceri au participii 112 
concurenți la gimnastică. 17 la ciclism, 
19 la tenis dc masă, 24 la trîntă și 4 
echipe la fotbal.

In raionul Buzău întrecerile Concursu
lui cultural-sportiv al tineretului con
tinuă să se desfășoare In mijlocul unui 
mare interes. Organizațiile de bază 
U.T.M. dau un ajutor substanțial asocia
țiilor sportive în mobilizarea tinerelu
lui la întreceri,

N. HR1STACHE

Pe marginea schimburilor de experiența de la Cluj și lași

Munca de propagandă și agitație—mijloc important 
de realizare a obiectivelor mișcării noastre sportive(I)

Condusă și îndrumată de Par
tid, mișcarea de cultură fizică și 
sport din patria noastră cunoaște 
o tot moi lagă dezvoltare, ob- 
tinind succese de seamă atît in 
lărgirea continuă a bazei sale 
de mase cit și în ridicarea nive
lului performanțelor sportive. O 
contribuție importantă Ia realiza
rea acestor succese o aduce mun
ca de propagandă și agitație 
sportivă pe care organele și orga
nizațiile U.C.F.S. o desfășoară io 
tonte regiunile țării.

Pentru a generaliza experiența 
pozitivă a organelor și organiza
țiilor U.C.F.S., pentru a prilejui 
un schimb de experiență între ac

TOATĂ ATENȚIA STILULUI DE MUNCĂ

Fără îndoială că activitatea de 
propagandă și agitație n-ar fi putut 
«ă răspundă cerințelor mereu cres- 
clude ale mișcării de cultură fizică 
și sport dacă în stilul de muncă al 
activiștilor sportivi nu s-ar fi înre
gistrat o îmbunătățire și dacă munca 
de propagandă și agitație n-ar fi fost 
atrtns legată de activitatea practică, 
organizatorică, de procesul de in
struire. 

tiviștii sportivi care lucrează în 
domeniul propagandei și agitației 
sportive și a contribui la îmbună
tățirea stilului de muncă al aces
tora, ca și pentru a scoate la 
iveală lipsurile care mai există în 
acest domeniu, Secția de propa
gandă și agitație a U.C.F.S. a 
organizat recent consfătuiri pentru 
schimb de experiență Ia Cluj și 
Iași. La cele două consfătuiri au 
fost reprezentate 11 consilii re
gionale U.C.F.S.: Bacău, Banat, 
Cluj, Crișana, Dobrogea, Galați, 
Hunedoara, Iași, Maramureș, 
Mureș-Autonomă Maghiară Și 
Suceava.

Astăzi activiștii sportivi folosesc 
un stil de muncă corespunzător, a- 
cordă importanța cuvenită muncii de 
propagandă și agitație. Organele 
U.C.F.S. și comisiile respective se o- 
cupă în prezent cu mai multă grijă 
de orientarea activiștilor sportivi care 
muncesc pe linie de propagandă și 
agitație, de instruirea tor, analizînd 
cu simț de răspundere activitatea 
desfășurată și luînd măsurile cores
punzătoare pentru îndeplinirea obiec

tivelor cuprinse în planurile de 
muncă.

îmbunătățirea stilului de muncă 
este desigur ilustrată și de analiza 
activități) de propagandă și agitație 
care s-a făcut în toate cele 11 re
giuni, în cadrul birourilor consiliilor 
regionale U.C.F.S. Și, pentru că prac
tica muncii a confirmat faptul că a- 
ceste analize duc la îmbunătățirea 
muncii de propagandă și agitație, 
s-au desfășurat analize asemănătoare 
și la nivelul raioanelor și chiar în 
multe cluburi și asociații sportive. 
Așa cum era firesc, discuțiile au fost 
urmate de măsuri și în acest fel ac
tiviștii sportivi din numeroase raioa
ne cum sînt Roman, Piatra Neamț 
(regiunea Bacău), Reșița, Arad (re
giunea Banat), Focșani, Brăila (re
giunea Galați), Bîrlad, Pașcani (regi
unea Iași) și altele au primit un pre
țios ajutor în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin pe linie de propagandă și 
agitație.

Pe linia îmbunătățirii stilului de 
muncă, o constatare îmbucurătoare 
este și cea referitoare la activizarea 
comisiilor regicxale și raionale de 
propagandă și agitație, în cadrul că
rora se muncește acum mai organi
zat, pe baza unei planificări strîns 
legate de problemele activității corn 
petiționale din cluburi și asociații 
sportive. Asemenea exemple ie oferă 
comisiile regionale Suceava, Galați, 
CJuj, Crișana etc. ca și multe comisii 

raionale de propagandă și agitație.
Îmbunătățirea stilului de muncă 

este, fără îndoială, determinată în 
bună măsură și de preocuparea pen
tru sporirea cunoștințelor activiștilor 
noștri sportivi. In această direcție 
un rol important îl are instruirea pe
riodică, competentă, a activiștilor 
sportivi care muncesc direct îin dome
niul propagandei și agitației sporti
ve. Consiliile regionale U.C.F.S. și 
comisiile de propagandă și agitație 
din Banat, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Suceava etc. acordă atenția cu
venită instruirii cadrelor, cu prilejul 
deplasărilor făcute în raioane, cluburi 
și asociații sportive, nemairezumîn- 
du-se ca altă dată la instruirea acti
vului doar cu prilejui celor cîteva 
ședințe de analize organizate la cen
trul de regiune.

Participanții la ceie două consfă
tuiri pentru schimb de experiență au 
subliniat însă faptul că în această 
direcție mai sînt îmcă muite lucruri 
de făcut, că stilul de muncă al unor 
activiști sportivi nu s-a îmbunătățit 
pe măsura cerințelor și din această 
cauză dăinuie o serie de lipsuri care 
vor trebui lichidate cit mai grabnic 
Cum ar putea fi calificat, de exemplu, 
stilul de muncă al consiliilor raio
nale U.C.F.S. și al comisiilor res
pective din Negrești și Hîrlău (regi
unea lași), Bujorul (regiunea Ga
lați), Băneasa (regiunea Dobrogea) 
sau Buhuși și Moinești (regiunea Ba
cău) care de luni de zile „nu găsesc 
timp" pentru analiza muncii de pro
pagandă? Nu este de ioc întîmp-lător 
faptul că în aceste raioane activita
tea sportivă nu a cunoscut o dez
voltare corespunzătoare, în raport cu 
condițiile create și cu sarcinile ac
tuale. Nici activitatea sportivă din 
raioanele Sebeș, Brad și Orăștie (re
giunea Hunedoara), Satu Mare, Ne
grești și Cehul Silvaniei (regiunea 

Maramureș) nu s-a ridicat la nivelul 
cerințelor. Această stare de lucruri se 
datorește și comisiilor raionale de 
propagandă și agitație care n-au eli
minat încă practica unei munci des- 
iînate, neotganizate, cunosc prea pu
țin din ceea ce se petrece în aso
ciațiile sportive șl au o slabă legă
tură cu viața sportivă din raioane. 
Lin alt exemplu ne-a dat posibilitatea 
să cunoaștem și stilul de muncă su
perficial folosit de sectorul de propa
gandă și agitație ai consiliului regio
nal U.C.F.S. Iași. La schimbul de ex
periență, șeful sectorului de propa
gandă și agitație a arătat că prin 
munca comisiei regionale au fost for
mate peste 200 de colective de propa
gandă în cluburi și asociații sportive, 
Este un lucru foarte bun pentru care 
nu putem avea decît cuvinte de 'au
dă. Dar, tot cu acest prilej, s-a ară
tat că „nu se știe cîte din aceste co
lective au o activitate, că majoritatea 
nu desfășoară nici un fel de muncă.. ' 
Mai multă preocupare pentru îmbunâ- 
țirea stilului de muncă trebuie să 
manifeste și sectorul de propagandă 
(i agitație al Consiliului regional
I.C.F.S.  și comisia de propagandă ș. 

agitație din regiunea Maramureș, care 
uneori muncesc formal, trecînd ăn 
planurile trimestriale obiective impor
tante cum ar fi de exemplu contro
lul diferitelor raioane, fără să i< 
însă măsurile cuvenite pentru înde
plinirea acestor sarcini.

MUNCA DE EDUCARE
A SPORTIVILOR — IN CENTRU! 

ATENȚIEI

Sub conducerea organelor de par 
tid. în colaborare cu organele și or 
ganizațiile sindicale și U.T.M., or 
ganele și organizațiile sportive si 
preocupă de cultivarea la sportivi i 
înaltelor calități morale, de lichidare



Concluzii îmbucurătoare după prima etapă 
a campionatelor republicane

Se cunosc echipele finaliste 
în campionatul R»P.R.

Așa cum arătam și în numărul nos
tru de ieri, prima etapă a campio
natelor republicane de dresaj, obsta
cole și probă completă, la care au 
luat parte călăreți de la E.H.A., Di
namo București, Știința București, 
E. H. Gr. Giurgiu, Petrolul Ploiești, 
Clubul sportiv C.F.R.-Electropulere 
Craiova și A.S.A. Craiova, a prilejuit 
întreceri viu disputate. Firesc, do
rința de calificare in semifinala de 
la Constanța i-a însuflețit pe fiecare 
dintre concurenți. O surpriză plăcuW 
au constituit-q tinerii călăreți de Ia 
Clubul sportiv C.F.R.-Elecțroputer< 
Craiova care au făcut, într-un timp 
relativ scurt progrese însemnate, unii 
dintre ei reușind să se califice prin
tre primii în clasamentele probelor. 
O notă bună și pentru călăreții din 
Giurgiu, de la Dinamo P.ucurești, Pe
trolul Ploiești, Știința, Juniorii de la 
E.H.A. și lui Ștefan Mustafa de Ia 
A.S.A. Craiova.

O altă comportare frumoasă care 
merită evidențiată este cea a călă
reților care au evoluat în proba com
pletă. Rezultatele bune obținute de

fn cadrul probei ușoare, călărețul 
Boiangiu sare cu muiltă ușurință 
unul din numeroasele obstacole.

~ Mina Ilina (Dinamo) 
și Șerban Basarab (Știința) 

învingători in „Cupa Speranțelor”
Pe noile terenuri de tenis ale clubului 

sportiv Știința București, recent amena
jate în vecinătatea ștrandului Izvor, s-au 
disputat în tot cursul săptămînii trecute 
întrecerile pentru competiția inaugurală 
dotată cu „Cupa Speranțelor”, Foarte 
strînsă a fost lupta în proba masculină. 
In sferturi de finală s-au înregistrat re
zultatele : Boaghe—Guțu 7—5, 7—5; 
Dron—Ungureanu 6—2, 6—3; Basarab— 
Dimache 6—1, 6—3; Veronc—Rusii w.o. 
In semifinale, tînărul dinamovist S. 
Dron a reușit o surprinzătoare victorie 
asupra kii Boaghe (9—-7, 6—4), în 
timp ce Basarab J-a întrecut pe Veronc 
(6—1, 6—2). In finala primului tablou 
Basarab l-a învins pe Dron cu 9—7, 7—5. 
Au urmat recalificările : Boaghe—Ve
ronc -6—0, 7—5; Boaghe—Dron 6—1, 
6—4; In finală, Basarab l-a întrecut greu 
pe Boaghe : 7—5, 0—-6.

Competiția feminină a fost dominată 
de Mina Ilina, care a învins-o de două 
ori pe Sanda Ciogolea, după ce aceasta se 
recalificase eliminînd surprinzător pe Ma
nana Ciogolea (7—5, 7—5). Rezultatul 
finalei : Mina Ilina—Sanda Ciogolea
6—0, 6—1.

oricăror tendințe de îngimfare și ve
detism, a celor de carierism sau că
pătuială. Organele și organizațiile 
sportive — în mod deosebit prin 
activiștii care muncesc direct în 
domeniul propagandei și agitației — 
își aduc contribuția la educarea 
sportivilor în spiritul dragostei ne
țărmurite față de patrie, față de 
partid și popor, pentru ca fiecare 
sportiv să devină tun constructor 
activ al socialismului.

Un rol deosebit de important îln 
munca de educare a sportivilor îl are 
învățămîntul politic de partid și 
U.T.M. care îi ajută pe sportivi să 
cunoască mai bine politica partidu
lui nostru, să prețuiască așa cum se 
cuvine marile cuceriri obținute de po
porul muncitor sub conducerea parti
dului, deschizîndu-le astfel tot mai 
larg orizontul cunoștințelor politico- 
ideologice și social-culturale.

Folosind din plin ajutorul organiza
țiilor de partid și coiaborînd îndea
proape cu organizațiile U.T.M.. acti
viștii sportivi din regiunile Crișana, 
Dobrogea, Bacău, Iași și Cluj au 
adus o importantă contribuție la cu
prinderea îm învățămîntul politic de 
partid și U.T.M. a zeci de mii de 
sportivi clasificați. Rezultatele pozi
tive ale acestei importante laturi edu
cative au început să se arate cu pri
sosință încă de pe acum. Este de
sigur semnificativ faptul că în re
giunile Hunedoara și Maramureș, ca 
și în alte părți ale țării, numărul 
sportivilor sancționați* pentru dife
rite abateri a scăzut cu 50—50 la 
sută față de amu! trecut, că în re
giunile Bacău, Suceava, Dobrogea și 
altele se constată o substanțială întă
rire a disciplinei în cadrul diferitelor 
echipe

De asemenea, trebuie remarcat fap
tul că, înțelegînd mai bine importanța 

C. Vlad, O. Recer, H. Mocanu și A. 
Kadar, clasați în ordine, oglindesc 
pregătirea excelentă atît a sportivi
lor, cît și a cailor. Călărețul Constan
tin Vlad, cîștigătorul probei com
plete la categoriile ușoară și mijlo
cie, a făcut din nou dovada talen
tului său și a unei exemplare voințe

UN CONCURS BINE ORGANIZAT: „CUPA PR06RESUL“
Invitați.de o vreme admirabilă și 

de o apă ca oglinda, numeroși iubitori 
ai caiacului și canoei au participat 
la „Cupa Progresul”, desfășurată sîm- 
băfu și duminică pe Herăstrău. Compe
tiția a fost bine organizată și reușită. 
In primul rind menționăm întocmirea Ju
dicioasă a programului, care a inclus 
aproape toate probele prevăzute in cam
pionatele republicane, stimulind, astfel 
diferitele categorii de juniori să-și mă
soare forțele cu succes în limitele unei 
mai mari sau mai mici experiențe de con
curs. Mai e vorba apoi de o mai atentă 
muncă a oficialilor în darea starturilor, 
cronometrară etc. Evidențiem, pe de 
altă parte, prezență masivă și de această 
dată a sportivilor fruntași de la C.C.A., 
fapt care a atras un plus de calitate în
trecerilor.

REZULTA l'E : FOND (10.000 m) 
seniori, caiac simplu 1. S. Pocora 
(C.C.A.) 52:11,0; 2. M. Miroiu (Progr.) 
58:48,0; 3. A. Dinicu (Voința) 59:15,0; 
K 2. 1. C.C.A. (F. Tomescu, S. An- 
dreescu) 49:0; 2. Progr. (M. Popescu, 
G. Militarii) 50:13,0; K 4. 1. Progr. (K. 
Sandu, P. Novacovici, M. C. Marin, I.

completării studiilor, sute de sportivi 
din regiunile Criștana, Banat, Cluj 
etc. participă cu buine rezultate la 
cursurile serale ale diferitelor școli 
medii. Un frumos exemplu l-au dat 
în această direcție tinerii fotbaliști 
de la întreprinderea „Bemath An
drei" din Oradea care participă cu 
toții la cursurile serale. Tot mai 
mare este și numărul sportivilor care, 
aplicînd cu dragoste și perseverență, 
cu tot entuziasmul lor tineresc, cele 
însușite la învățămîntul politic, și-au 
cucerit stima și prețuirea tovarășilor 
lor de muncă, mulțl dintre ei fiind 
fruntași în producție.

In același timp a crescut și numă
rul sportivilor studenți fruntași la 
învățătură și în această direcție este 
grăitor exemplul sportivilor de l* 1 2 3 
Știința Galați care, la băieți, au rea
lizat o medie generală de 8,95.

Voința (G. Crîngulescu, V. Dumitru, N.
Maxim, E. Cioloca) 3:35; Senioare,
K I (500 m). 1. Anca Vîrtejanu (Vict.) 
2:45.8 ; 2. Valentina Sergliei (C.C.A.)
2:48,6; 3. Magdalena Vcron (C.S.S.)
2:49,0; Junioare cat. I. K1 (500 m).
1. Cresa Ca rag he or glie (Voința) 2:39,<
2. Adriana Calinin (C.S.S.) 2:58.5; Ju
nioare cat. II. K1 (500 m). 1. Victoria 
Seceleanu (Vict.) 2:48,5 ; 2. Kodica Bu- 
gliiu (Voința) 2:58,8 ; 3. V. Melincescu 
(S.S.E.) 3:13,0. K2 junioare (500 m). 
1. C.S.S. (Emilia Diaconescu, Luminița 
Comănescu) 2:23.9; 2. C.S.S. (Alexan
drina Belibaș, Valeria Podi că) 2:37, 9;
3. Vict. (Geta Reitinan, Dumitra Ene) 
2:38.8. Canoe simplu seniori (800 m). 
1. N. Tarara (C.C.A.) 4:24,2: 2. B. 
Muscahi (Progr.) 4:59,2. K2 (800 m). 
1. C.C.A. (S. Moruzenco, V. Andricenco) 
4:12,0. C I juniori cat. I (800 m). 1. I. 
Busu (C.S.S.) 5:45,2; 2. P. Geambașu 
(C.S.S.) 7:34,0. C 2 juniori cat. I 
(800 m). 1. C.S.S. (C. Panciu, E. Ma- 
ximciuc) 4:39,8; 2. C.S.S. (C. Iftode, 
A. Răduț) 5:21,6; 3. C.S.S. (N. Nicules- 
cu, N. Sorovacu) 5:29,6. CLASAMENT: 
1. C.C.A. 216 p; 2. Progresul 210 p; 3. 
Clubul sportiv școlar Buc. 200 p; 4. 
Victoria 104 p; 5. Voința 100 p; 6. S.S.E. 
II 36 p.

modelelor cu motor de cauciuc. Concu- 
renții așteaptă cu înfrigurare comanda 
de lansare. Start!... Navomodelele au 
țîșnit de lîngă ponton. Noi, cei de po 
mal, sîntem numai ochi. Cîteva secunde 
și ...gata. Întrecerea s-a terminat. Ce 
vreți, concurs de viteză, nu poale dura 
o veșnicie ! ?... Elasticul, cît ar fi el de 
„elastic**, arc puteri limitate!... Mîino, 
poîmîine, cînd acești mici constructori 
de nave vor lucra însă la Galați, Oltenița 
sau pc alte mari șantiere navale <lîn 
Iară, altfel se vor întrece... Chiar dacă 
vor ajunge mari comandanți de nave,

Mai pot fi însă întâlnite și cazuri 
de indisciplină, de abateri ale unor 
sportivi care n-au înțeles să aplice în 
activitatea pe care o desfășoară în 
producție sau pe stadioane, cunoș
tințele căpătate la învățămîntul po
litic. Astfel, atleta Ana Macovei de la 
clubul Dinamo Bacău manifestă ten
dințe de carierism, fotbalistul Sorin 
Avram de la Steaua roșie Bacău este 
un element codaș la învățătură, unii 
jucători de fotbal de la echipele din 
Anina și Nădrag sînt văzuți adesea 
plimbîndu-se pe stradă în orele de 
producție. Asemenea stări de lucruri 
se cuvin a fi analizate cu toată răs
punderea de către asociațiile sportive 
și comisiile de propagandă și agita
ție pentru a putea fi. iliate măsurii* 
corespunzătoare.

DAN G1RLEȘTEANU . 

de luptă. Considerăm că antrenorii 
care pregătesc loturile republicane 
de obstacole și probă completă vor 
trebui să se ocupe în viitor cu toată 
atenția de acest element valoros.

Probele de dresaj au fost dominate 
In special de maestrul sportului Ion 
Oprea, care cu calul Sulina a făcut 
la mijlocie și la semigrea o reușită 
demonstrație ecvestră. întrecerea ar 
fi fost desigur și mai pasionantă 
dacă n-ar fi lipsit un alt concurent 
valoros, Nicolaie Mihalcea, plecat să 
ne reprezinte țara in concursurile 
de la Varșovia, Viena, Aachen și 
Leipzig. Un fapt îmbucurător este 
prezența tot mai numeroasă a junio
rilor la startul probelor de' dresaj. 
Eră și timpul, deoarece numărul con- 
curenților la această ramură a echi- 
tației scăzuse îngrijorător în ultima 
vreme.

Și pentru că a venit din nou vorba 
despre juniori, consemnăm cu satis
facție asaltul acestora spre locurile 
fruntașe în probele de obstacole re
zervate seniorilor. La prima etapă a 
campionatelor republicane, de pildă. 
Echipa Hipică a Armatei a avut în 
proba pe echipe oameni de bază în 
juniorii Iolanda Lazăr, T. Stanciu și 
A. Donescu. Un exemplu asemănător 
ni-1 oferă și Știința București cu Du
mitru Velea și Manuela Bogza. Iată 
o orientare care face cinste secțiilor 
respective de călărie.

OCTAVIAN GINGU

Moga) 48:37,0; canoe simplu. 1. A. Igo- 
rov (C.C.A.) 55:30,0; 2. A. Dolcescu 
(C.S.S.) 62:38.0. VITEZA. Seniori. K 1 
(500 m). 1. Gh. Crăciunescu (C.C.A.) 
2:15,2; 2. Gh. Ispas (Progr.) 2:16,9; 
3. C. Andrei (C.S.S.) 2:17,8; K 2 (500 
m) 1. C.C.A. (M. Ivanov, A. Simîonov) 
2:04,2; 2. Progr.i (M. Munteanu, C. 
Slotescu) 2:25.8; K / (800 m) 1. N. 
Artimov (C.C.A.) 3:52,3; 2. T. Sergheî. 
(C.C.A.) 3:57,4: 3. V. Isăcescu (Progr.) 
4:08,4; K 2 (800 m); 1. C.C.A. (A. 
Tănase, Z. Băncilă) 3:10,3; 2. Progr. 
(T. Roenani, G. Marinescu) 3:42,7 ; 
A 4 (800 m ). 1. C.C.A. ( A. Dănilă, E. 
Skurko, C. Fehar, S. Corneev) 3:10,8;
2. Progr. (M. Vînătohi, I. Svoboda, A. 
Țimbulmaș, S. Moruzov) 3:25,6. Ju
niori cat. I. K 1 (500 m). 1. Gh. But- 
naru (Viol.) 2:19,0; 2. R. Matei (Voința) 
2:21.5: 3. N. Paras.-liiv (C.S.S.) 2:33.1; 
A 2 (500 m). 1. C.S.S. (D. Radu.C. Ti- 
bară) 2:06,8; 2. Viet. (I. Gheorghiță, I. 
laciopol) 2:15,3; 3. S.S.E. (Dumitrul, 
Belaiev) 2:26,3. Juniori cat. II. K 1. 
(500 m). 1. A. Trandafir (Progr.) 
2:34,0; A2 (500 m). 1. Progr. (A. Slo- 
tescu, M. Mușat) 2:16.8; 2. Vict. (Stroe, 
Inga) 2:19,1; 3. Voin|a (I. Albii, G. 
Constantin) 2:21,0; A. 4 Juniori (800 
m). 1. Progr. (I. Angliei, I. Gavrilă, M. 
Anglielescu, M. Georgescu) 3:26,6 ; 2.

Marea întrecere de la ponton...
Sîntem pe lacul Bilneasa, la centrul 

experimental de navomodele. Concursul 
„Cupa micul navomodelist” n-a început 
încă, așa că toată lumea continuă să 
viziteze standurile de navomodele ale 
pionierilor. lolele olimpice, siluetele de 
nave și navomodelele cu motor de cau
ciuc atrag în mod deosebit atenția pu
blicului. Mîndri de construcțiile lor, 
cei mai mici navomodeli.ști din Capitală 
dau explicații, răspund la întrebări, fac 
schimb de păreri cu colegii din alte 
raioane. Organizatorii — subcomisia de 
navomodelism din cadrul comisiei orășe
nești a sportului aviatic și radioamator- 
— întocmesc listele de concurs, trec în 
revistă liliputanele nave, dau note asupra 
felului cum au fost executate.

In sfîrșit, începe mult așteptata în
trecere. Pionierii au apucat ambarcațiile 
de derivor, le-au ridicat la înălțimea u- 
mărului și cu prova înainte se îndreaptă 
bl „șir indian" spre ponton. Primele iau 
startul lolele olimpice. Sportivii navo- 
modi-liști le-au lansat grijulii,, țtc oglinda 
lacului și acum le vrmjy'esc cu emoție 
cum se depărtează ț|v mal. Un vînt care 
n-ar fi în stare/Să stingă un băț de 
chibrit le ițurTlă pingele viu colorate 
purtîndljj* spre cele două geamanduri*, 
priit h căror „poartă" trebuie să treacă 
Pri mii 3 metri au fo$l parcurși cu bine 
Dar cîte nu se pot înlîmpla pe ceilalți 7 
eîți au mai rămas? Orice, chiar ultimul 
Iqc, numai „abordaj “ să nu fie!... Ru- 
moare de ia un cap la celălalt al pori 
tonului : o grațioasă iolă cu pînzele roșii 
și cu stema Republicii pe ea s-a desprins 
de grosul plutonului și în admirația celor 
prrzcnți trece zvcllă linia de sosire.
. Urmează pasionanta întrecere a navo

In Capitală și în țară s-a desfășu
rat simbătă și duminică returul ul
timei etape a fazei interregionale a 
campionatului republican. In jocul 
feminin I.T.B.-Voința Tg. Mureș, bucu- 
reștencele și-au luat revanșa pentru 
infringerea din tur, dar nu la un 
scor care să le permită participarea 
în finale : 2.143-2.021. Cum în primul 
joc mureșencele cîștigaseră la o dife
rență de 186 p.d., ele s-au calificat 
pentru finale. Returul acestei par
tide a fost de un nivel tehnic foarte 
slab, iar rezultatele individuale sînt 
sub orice critică.

A doua întîlnire feminină, dispu
tată in Capitală, s-a desfășurat pe 
arena din Giulești. Rapid București 
a surclasat-o pe Voința Craiova cu 
2.346-1.810. Cîteva rezultate indivi
duale ale feroviarelor : F. Lăpușan 
416 p.d., T. Balaban 406 p.d., V. Po- 
haci 401 p.d. Bucureștencele s-au 
calificat pentru finale cu scorul ge
neral de 4.612-3.784.

întrecerile echipelor masculine au 
fost mult mai disputate, iar unele 
jocuri s-au incheiat cu rezultate sur
prinzătoare. Petrolul Ploiești și Di
namo Craiova au cedat pe teren pro
priu la C.F.R. Sibiu și I.O.R. Bucu
rești, după ce în tur cîștigaseră în 
deplasare. Dintre rezultatele indi
viduale obținute în retur, notăm : A. 
Gomoiu (I.O.R.) 893 p.d., T. Nițulescu 
(Dinamo Craiova) 892 p.d., Stancu

Se prezintă la start cei mai mici navomodeliști din Capitală. 
Foto : Dan Bîrlădeanu

brevetele, diplomele și mențiunile pl
inite în acest prim concurs al lor le 
vor păstra în ramă. Să le rea mint im : 
individual (siluete și iole): 1. Ion l*ur- 
cărea (secția navomodelism de la 'Pa
latul Pionierilor), 2. Nicolae C.ioba (ra-

Pomenea (I.O.R.) 884 p.d., C. Găian 
(C.F.R. Sibiu) 870 p.d.

Iată acum rezultatele înregistrate: 
FEMININ : Voința Cluj-Voința Ti
mișoara 2.124-2.075, Voința Oradea- 
U.T. Arad 2.101-2.109, Voința Sibiu- 
Minerul Huedin 2.148-2.066 ; MASCU
LIN : C.S. Oradea-Voința Tg. Mureș 
5.138-5.018, Dinamo Craiova-I.O.R. 
București 4.899-5.038, Petrolul PIo- 
iești-C.F.R. Sibiu 4.841-4.956, Industria 
locală Baia Mare-Unirea Iași 4.477— 
4.290, Voința Arad-Jiul Petroșani 4.596— 
4.407.

Pentru întrecerile finale ale cam
pionatului republican de popice s-au 
calificat echipele feminine Rapid Bucu
rești, Voința Tg. Mureș, Voința Si
biu, U.T. Arad, Voința Cluj, și echi
pele masculine I.O.R., C.F.R. Sibiu, 
Ind. locală Baia Mare, Voința Arad, 
Voința Tg. Mureș și Flacăra Cîmpina.

AURELIAN AXENTE 
cores pond ent

îTEIU S UE MASĂ

Hotărîrî 
aSe Congresului 

F. I. T. M.
După cum se știe, în timpul cam

pionatelor mondiale de tenis de masă 
de la Pekin s-a filuit și Congresul 
Federației Internaționale de Tenis de 
Masă. Dintre hotârîrile cele mal 
importante rețiinern clasificarea echi
pelor masculine și feminine pe pe
rioada 1961 —1963 după cum urmează; 
BARBAȚI : categ. 1 : 1. R. P. Chine
ză, 2. Japonia, 3. Ungaria ...9—10. 
Romîtiia. FEMEI : 1. Japonia, 2. R. P. 
Chineză, 3. Rominia, 4. Ungarie, n 
clasamentul general {individual, la 
fete, pe aceeași perioadă de limp, 
Maria Alexandru ocupă locul 5 din 
lume.

Ca președinte al F.I.T.M. a fost 
reales Yvor Montagu — Anglia, iar 
președinte al comisiei europene de te
nis de masă J. Vandurek — Ceho
slovacia. S-a hotărît, de asemenea, 
pentru înlăturarea țăcăneiii în tenisul 
de masă, ca pînă în 1963 să se ex
perimenteze sistemul de joc de 15 
minute în primul set și de 10 minute 
pentru setul următor. începând din 
1963 această hotărîre va figura în re- 
gulamcintul internațional. De aseme
nea s-a hotărît să se dea indicații 
tabricilor care produc palete să evite 
de azi înainte culoarea aibă și gal
benă.

ionul 23 August), 3. B. Ghifinia și I. 
Vcliciu (Palatul Pionierilor). EcMpi?: 
1. Palului Pionierilor 2. Casa de cultură 
„23 August” 3. Asocia|ia sportivă „Artă 
și Cinematografie1'.

V. TOFAN
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lîntrecere sportivă cinstită,
Rezultate din campionatele de juniori și de calificare nu rezultate... aranjate!

Echipa C.S.Ș. Luceafărul Brașov, câștigătoarea fazei regionale 
Brașov a campionatului republican de junioare.

Foto : Gh. Corcodel

—= -= -
Putem privi cu încredere 

viitoarele confruntări internaționale
(Urmare din pag. 1)

unei tehnici excelente, totodată un 
mare tactician. Concursul ne-a dat 
prilejul să-i semnalăm însă o slăbi
ciune : nu închide suficient linia de 
sus, externă, lăsindu-se cîteodată sur
prins de fleșele adversarilor printr-o 
apărare defectuoasă de cvartă. De 
aici, pericolul unor lovituri în plin 
corp (vezi în special asaltul cu Jăni- 
cke). O revelație — Dan Ionescu. El 
are meritul de a fi scos din cursă pe 
maghiarul Barany și de a fi întrecut 
în stil de mare trăgător pe germanii 
Jănicke și Kaiser. Pe viitor însă, Dan 
Ionescu trebuie să manifeste mai 
multă grijă pentru îmbogățirea pro
cedeelor tehnice atît în atac cît și în 
apărare. Un trăgător cu frumoase 
perspective dar lipsit de curaj : Ște
fan Toth. La același spadasin, un de
fect care trebuie grabnic remediat : 
în acțiunile ofensive lucrează prea 
mult cu brațul îndoit... O dezamăgire 
— Răzvan Dobrescu, un trăgător teh
nic, dar care nu se va putea afirma 
pe plan internațional, atît timp cît 
îi lipsește „puterea de concentrare". 
Mențiune pentru Gh. Lăudoiu, un 
spadasin conștiincios, dar cu prea pu
țină experiență în concursurile mari.

Foarte frumoasă și cea de a treia 
victorie, la sabie. Concursul a 
relevat calitățile excepționala 

ale trăgătorului nostru, L. Rohoni, sa- 
brer experimentat, stăpîn pe armă, cu 
multă fantezie. L. Rohoni a reeditat 
victoria de la „internaționalele" de 
anul trecut, demonstrînd că este în 
momentul de față cel mai bun sabrer 
de la noi. Neconcludentă, în schimb, 
evoluția lui D. Mustață, exemplu ti
pic de trăgător care nu știe să-și do„CUPA DE VARĂ'1

zeze efortul. Handicapat și de un stil 
defectuos, D. Mustață n-a putut „prin
de" decît locul IV în finală. Promiță
toare însă comportarea lui Gh. Cul- 
cea, sabrer în plină formare, un tră
gător care gîndește bine, concepe ac
țiuni tactice frumoase, dar, uneori, le 
aplică în mod șablon. In sfirșit, men
țiuni pentru Cornel Pelmuș — deza
vantajat net de arbitraj în barajul din 
semifinală — și Octavian Vintilă, un 
trăgător impetuos, cu frumoase posi
bilități dar, ca și în cazul lui Gh. 
Lăudoiu, lipsit de rutină.

★
In concluzie, putem afirma că tră

gătorii noștri fruntași au dat deplină 
satisfacție, ceea ce ne face să privim 
cu optimism viitoarele lor confruntări 
internaționale. Cu o singură condiție 
însă : ca ei să muncească cu aceeași 
seriozitate, să dovedească multă per
severență, să fie la fel de încrezători 
în puterile lor.

Răspund doi tehnicieni clujeni, Constantin Cucu și Șt. Nagy
In general, problema creșterii juniorilor s« află în atenția cadrelor 

de conducere din asociațiile și cluburile noastre sportive. Despre 
acest lucru ne am convins și cu ocazia unei vizite făcute la Cluj. 

Cu acest prilej am stat de vorbă cu doi tehnicieni despre problemele 
locale ale juniorilor la atletism și fotbal. Interlocutorii noștri au fost 
tov. C. CUCU — șeful sectorului tehnic al consiliului regional U.C.F.S. 
Cluj și ȘT. NAGY — antrenor la secția de fotbal a C.S.M. Cluj. Iată 
ce ne-ou declarat ei:

CONSTANTIN CUCU : „Orașul nostru 
se mîndrește că a dat un mare campion 
la atletism, pe maestrul emerit al spor
tului Ion Moina, ale cărui performanțe 
figurează și astăzi pe tabelul recor
durilor țării, precum și numeroși al ti 
a tie ți de valoare care au făcut parte 
din loturile și echipele reprezenta live- 
In ultimii doi ani însă activitatea atle
tică din orașul și din regiunea noastră 
a cam bătut pasul pe loc și nu avem 
decît foarte pul ini atleți cu performanțe 
vrednice de laudă.

Noi am analizat în mod temeinic si
tuația existentă în atletismul clujean și 
am pornit cu nădejde la muncă. In 
această privință ne călăuzește principiul 
de a scoate la iveală cît mai multe ele
mente de perspectivă, pe care să le aju
tăm să se formeze și să urce 'cu lio- 
tărîic treptele măiestriei sportive.

Ce am făcut pînă în prezent?... Con
siderând că activitatea competițională 
Mă — alături de antrenamente — la baza 
progresului oricărei discipline sportive, 
ne-am propus și am întocmit un calendar 
com pel ițional cît mai bogat. Am orga
nizat cu succes campionatul școlilor pro
fesionale. al școlilor medii și „Cupa 
studenților”. Toate aceste, trei concursuri 
se desfășoară, sistem divizie, pe șase 
etape. Paralel cu aceste concursuri, care 
angrenează sule și sule de tineri, orga*

TIMIȘOARA. Timp de patru zile 
s-au desfășurat în localitate întrece
rile fazei de zonă din cadrul campio
natului republican de junioare, la 
care au participat echipe repreze.n- 
tînd regiunile Maramureș, Argeș, Ol
tenia, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Cluj, Crișana. Hunedoara și Banat. 
Cele opt echipe au fost împărțite în 
două serii, cîștigate de echipele din 
Banat și Mureș-Autonomă Maghiară. 
In meciul final, mureșencele, antre
nate de fostul internațional Gh. Fiil- 
lop, au învins cu 37-18. calificîndu-se 
pentru finala campionatului republi
can. (ION IOANA — coresp.).

★

BRAȘOV. La Brașov, faza de zonă 
a campionatului republican pentru ju
nioare a fost cîștigată de echipa Lu
ceafărul Brașov, care a învins în fi
nală echipa Unirea Bîrlad. Urmează 
în clasament: Școala sportivă U.C.F.S 
Ploiești, Ș.S.E. Constanța, Ș.S.E. Tg. 
Ocna, Școala sportivă U.C.F.S. Ga
lați și Ș.S.E. Rădăuți. In aceste în
treceri, care au durat patru zile, s.-ui 
evidențiat numeroase junioare, din
tre care vom aminti de : D. Batoia, 
S. Ionescu, U. Gi'mdisch (Brașov), 
M. Marinescu (Ploiești), A. Dobro- 
mir și F. Cristu (Constanța), A. 
Gheorghki (Bîrlad) ș. a. Organizarea 
turneului a fost excelentă, iar arbi
trajele au contribuit de asemenea la 
buna desfășurare a disputelor. (P. 
DUMITRESCU — coresp.).

★

IAȘI. Sala Voința a găzduit prima 
etapă a returului campionatului de 
calificare din orașul Iași. Au fost în
registrate rezultatele : Institutul Pe
dagogic—Voința II Iași 53-48 ; In
stitutul "olitehnic—Institutul de Me
dicină 53-50; Țesătura Iași—Progre
sul Iași 61-43. In clasament conduce 
echipa Țesătura cu 8 victorii din 8 
meciuri, urmată de Progresul cu 6 
victorii. Politehnica, Medicina și In
stitutul Pedagogic cu cîte 4 victorii, 
Agronomia cu 3 victorii, Voința ju
niori cu 1 victorie și Voința II cu 0 
victorii. (EUGEN URSU — coresp.).

nizăm săptămînal tot felul de alte în
treceri pentru descoperirea de elemente 
noi, talentate. La Turda, Cîmpia Turzii 
și Bistrița am organizat centre de an
trenament pentru atletism care au și în
ceput să desfășoare o rodnică activitate. 
In munca noastră n<*ani propus să nu 
treacă o săptămînă fără concursuri a- 
tletice.

Datorită acestor preocupări, cu ocazia 
întrecerilor organizate din 1960 și pînă 
astăzi, s-au impus o seric de clemente 
foarte talentate. Printre acestea vom 
aminti pe Ana Beșuan, în vîrstă de 
15 ani. care la recentul concurs de 
primăvăra al seniorilor, de la București, 
a alergat 200 de metri în excelentul 
t.ițnp de 25,9 sec., Gheorghe Plăcintării 
— 17 ani — care arc reale calități pen
tru a deveni un bun semifondist. El a 
ciștigat la concursul republican de pri
mă vată al juniorilor proba de 800 m 
cu timpul de 2:00,4. La Turda s-au 
evidențiat juniorii Vașile Mureșan (1.80 
la înălțime), Ion Koto (2:03,0 pe 800 
m) și Maria Giurgiu (61,2 pe 400 m) 
etc.

Ce mai avem de făcut? In primul rînd 
cred că este absolut necesar ca pregătirea 
atleților clujeni să se facă într-un sin
gur centru dc antrenament pe specia
lități (n.r. In Cluj există sumedenie 
de antrenori valoroși și nu vedem cc-i

Spectatorii ieșeni, firește înfocați 
susținători ai echipei Unirea, au ur
mărit cu sufletul la gură evoluția for
mației lor favorite în partida cu 
C.F.R. Pașcani. Jocul era decisiv pen
tru Unirea care, amenințată cu re
trogradarea. avea neapărată nevoie 
de două puncte ca să-și îmbunătă
țească situația în clasament. Fotba
liștii de la Unirea au și făcut tot po
sibilul pentru a cuceri victoria în 
acest meci. Datorită ambiției cu care 
au luptat, au reușit să înscrie două 
goluri. Dar, feroviarii din Pașcani, 
jucînd cu o ardoare demnă de subli
niat, au egalat. Și după felul cum au 
acționat în continuare, nimeni nu mai 
întrezărea o eventuală victorie a e- 
chipei ieșene. Minutele treceau re
pede și atacurile Unirei erau respinse 
cu regularitate de apărătorii adverși. 
Dar, atunci cînd mai erau doar 2—3 
minute de joc, un cetățean aflat în 
spatele porții echipei din Pașcani 
(ulterior am aflat că se numește .Gh. 
Cercel și era delegatul asociației 
sportive C.F.R. Pașcani) s-a luat la 
ceartă cu fotbaliștii echipei sale, ame- 
nințîndu-i cu mina. Ne am închipuit 
că în felul lui îi îmbărbătează pe 
jucători, dar, culmea !... La insisten
țele lui Gh. Cercel, jucătorul Simina 
de la C.F.R. — fiind în careu — a 
luat pur și simplu balonul în mîini 
la o lovitură de la poartă și l-a a- 
runcat spre punctul de 11 metri, aș- 
teptind ca arbitrul să acorde penahi 
împotriva echipei sale I Arbitrul însă 
a hotărît repetarea loviturii de la 
poartă, deoarece balonul nu ieșise din 
careu, deci nu era în joc. Și, ceea ce 
nu i-a... reușit lui Simina, i-a reușit 
lui Vornicu. La repetarea loviturii 
de la poartă, el a primit balonul de 
la portar — de data aceasta în afara 
careului, a făcut cîțiva pași, a intrat 
cu mingea în careu și a luat-o osten
tativ în mîini I Penalti, și... 3—2 pen
tru echipa gazdă.

O victorie pe care — cum era și 
normal — chiar și înfocații susținători 
ai echipei locale au primit-o nu cu 
bucurie, ci cu proteste. Gestul delega
tului asociației sportive C.F.R. Paș
cani, care a îndemnat pe cei doi ju

împiedică pe clujeni să realizeze o re
partizare a probelor pe fiecare antrenor). 
Va trebui să ne unim și mai mult for
țele pentru a mobiliza în activitatea 
atletică cît mai multe cadre tehnice, în 
special dintre asistenții dc educație fi
zică din învățămîntul superior, care ne 
ajută în prea mică măsură. Trebuie să 
îmbunătățim continuu și munca de se
lecție a tinerelor elemente și să ne în
dreptăm cu precădere privirile asupra 
acelora care dovedesc perspectiva pro
gresului. Trebuie îmbunătățită, de ase
menea, colaborarea dintre antrenor și 
medic, pentru ca activitatea practică 
de fiecare zi să se desfășoare Ia un 
nivel și mai înalt**.

ȘTEFAN NAGY : ,,M-am dedicat mun
cii cu juniorii imediat după ce am 
abandonat activitatea fotbalistică corn- 
petițională. Este o muncă frumoasă, 
plină de satisfacții. Mie și colegului 
meu Gavrilă Nistor, fostul internațional, 
care ne ocupăm de tinerii fotbaliști de 
la C.S.M., ni se umple inima de bucurie 
cînd îi vedem la lucru pe cei 72 de ju
niori și pitici pe terenul din strada 
Mașinișților. Acest teren este rezervat 
în exclusivitate juniorilor. Echipa 
noastră conduce cu autoritate în cam
pionatul regiunii Cluj, fiind urmată 
de formația Științei. Aceste două cluburi 
acordă atenția cuvenită activității cu 
juniorii. Se mai poate vorbi de un oare
care interes față de această problemă 
și la Metalul (instructor Al. Her talan), 
formație care conduce in campionatul 
orășenesc, Voința (instructor Biro) și 
Poligrafia (instructor S. Avram) Din 
regiune putem aminti formația Arie șui 
Turda și Industria Sirmei din Cîmpia 
Turzii (antrenor V. Felecan).

Datorită muncii temeinice desfășurate 
cu juniorii, în ultimul timp s-ou ridicat 

cători la o faptă necinstită, precum și 
actul în sine al lui Simina și Vornicu 
au indignat profund pe toți cei care 
au asistat la această scenă neîntîl- 
uită pînă azi pe terenurile noastre de 
sport. Cum poate fi calificată această 
atitudine a unui conducător de echi
pă, a cărui principală sarcină este e- 
ducarea sportivilor în spiritul dra
gostei pentru club sau asociație ? Mai 
are oare curaj Gh. Cercel să se uite 
în ochii jucătorilor, care au înțeles 
să lupte cinstit pentru apărarea culo
rilor echipei lor ?

Ce fel de muncă de educație se 
duce în rîndurile secției de fotbal a 
asociației sportive C.F.R. Pașcani, 
cînd chiar unul dintre conducători 
este în stare să se preteze Ia aseme
nea matrapazlîcuri ? Antrenorul Tra
ian Iordache, solicitat și el să-i „con
vingă" pe fotbaliști să cedeze jocul, 
a refuzat sa facă acest lucru. Așa 
după cum au refuzat și jucătorii, 
dintre care însă pînă la urmă Simina 
Viorel și Vornicu Ovidiu, îndemnați 
de Gh. Cercel, s-au conformat.

Mișcarea noastră sportivă nu are 
nevoie de oameni de teapa lui Gh. 
Cercel ! El, ca și toți ceilalți care 
caută să vicieze rezultatele întreceri
lor sportive trebuie înlăturați dm 
viața sportivă 1 Consiliul raional 
U.C.F.S. Pașcani va trebui să inten
sifice munca de educare în rîndurile 
sportivilor și ale activiștilor sportivi, 
pentru ca în viitor să nu se mai re
pete asemenea acte care contravin 
celor mai elementare principii ale 
unei întreceri sportive.

Suporterii echipei Unirea și-au spus 
imediat după meci cuvîntul față de 
această „victorie" a formației lor fa
vorite. Protestele lor au arătat lim
pede că se desolidarizează de aseme
nea fapte. Așteptăm să-și spună cu
vîntul și consiliul regional U.C.F.S. 
Iași, ca și consiliul asociației C.F.R. 
Pașcani.

AL. 1NOVAN

N.R. •— Federația de fotbal, anali- 
zînd cele petrecute la acest joc, a ho
tărît să anuleze rezultatul de pe te
ren și să dea meci pierdut cu 3—0 
ambelor echipe.

o serie de elemente talentate ce'e. au 
și fost promovate in primele echipe. 
Știința, de exemplu, a introdus în lotul 
de categoria A pe Cerghizan, Mardan, 
Gherman și Nichita, iar C.S.M. pe 
Kunkuti, Lungu, Rusu și Fillop. In
dustria Sîrmei are în echipa întîi doi 
juniori foarte talentat'i, pe portarul L)ucu 
și interul Mureșan. Mai putem aminti 
numele unor tinere talente de la Metalul 
(H ășmășan și V. Moldovan) și de la 
Arieșul Turda (V. Moldovan. Bozdog 
și Pexa).

In ceea ce privește desfășurarea cam
pionatului regional de fotbal pentru 
juniori trebuie să arăt că formula actuală 
nu este satisfăcătoare. In momentul de 
față competiția angrenează 36 de echipe 
în trei serii. Există însă un foarte mare 
decalaj valoric între formațiile parti
cipante. Așa se și explică faptul că în 
16 meciuri C.S.M.-ul înscrisese 146 de 
goluri și nu primise decît 5, iar Știința 
marcase și ea peste 100 de goluri. Pen
tru a echilibra raportul de forțe și pen
tru a-i pune pe cei mai buni juniori 
în fața unor probleme mai dificile, con
sider că ar fi de dorit ca unele loca
lități să participe în campionat cu echipe 
selecționate. In felul acesta cei mai 
buni tineri dintr-un oraș ar fi grupați 
într-o singură echipă, sub conducerea 
unui antrenor sau instructor priceput, 
iar randamentul lor ar fi mai mare. 
Această problemă a fost discutată de 
tehnicienii clujeni și sperăm că la anul 
o vom pune în practică

Jș mai vrea să vorbesc despre o ini
țiativă minunată. In cartierele Iris și 
llerbak au fost organizate campionate 
interstrăzi. Succesul lor a depășit cu 
mult toate așteptările și „granițele9* 
cartierelor . respective. Acum se discută 
despre organizarea unui campionat in- 
tercartiere. Fa fi un bun prilej pentru 
a depista noi și noi elemente talentate 
pentru fotbal.

METALUL „23 AUGUST"
— PROGRESUL 9—6 (6—3).

Joc viu disputat în care s-au re
marcat Tomescu, Blum și Manole, 
respectiv Dumitrescu și Dragomi- 
rescu. Au înscris Chirvase (două în
cercări) și Negulescu (lovitură de pe
deapsă) pentru Metalul, Tănase (de-uă 
lovituri de pedeapsă) pentru Progre
sul. De semnalat atitudinea nespor
tivă a jucătorilor Lascu și Făgără- 
șanu. care au fost eliminați pentru 
lovire reciprocă. Corect arbitrajul lui 
Titi Ionescu.
RAPID — C.F.R. GR1V1ȚA ROȘIE

9—13 (3—8)
Meci spectaculos în care punctele 

au fost înscrise de Tibulgac (două 
transformări și o încercare), Radu
lescu și Picu (cîte o încercare) pentru 
învingători. Baciu (lovitură de picior 
căzută). Witting (încercare), și Mari
nescu (lovitură de pedeapsă) pentru 
învinși. Satisfăcător arbitrajul lui N. 
Ghiondea.

N. TOKACEK — coresp.

Tot în etapa de duminică s-au jucat 
meciurile: I.T.B C.C.A. 6-15 (3-9) 
Și Dinamo Știința București 26—9 
(11 6)

O ultimă problemă. La C.S.M. am 
adunat peste 50 de copii între 9 și 11 
ani. Ei se întîlnesc săptămînal pe te
renul nostru, unde le dăm lecții privind 
tehnica jocului, tactica și regulamentul 
de fotbal. La sfîrșitul unei ședințe de 
școală un joc la două porți între acești 
copii este mai mult decît pasionant. Ce-ar 
fi dacă și alți antrenori s-ar ocupa 
cu mai multă seriozitate și cu mult mai 
multă dragoste de îndrumarea primilor 
pași spre fotbal a copiilor? Cu siguranță 
că rezultatele vor fi dintre cele mai 
bune*.
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® Dinamo Pitești se poate pregăti pentru categoria A... ® Dumi nică derbiul seriei I : Metalul Tîrgoviște—Dinamo Galați ® O 

întrecere rar întîlnită în vreun campionat — lupta pentru primul loc în seria a lll-a.

★ ————————

C.S.M. Sibiu, ca și rezultatele — nefa- 
săi urmăritori au adus lui Dinamo Pitești 
— în mod practic — pune capăt cursei 
a Il-a. Dinamo mai are de jucat în 

Academia Militară (d), Metalul Bucu
rești (a) și Știința Craiova (a) și e aproape imposibil să mai piardă 
întregul avans.

In schimb, în celelalte serii se dă o luptă acerbă. In seria I 
însă, duminică are loc derbiul Metalul Tîrgoviște — Dinamo Galați 
la Tîrgoviște, meci care poate aduce un început de clarificare.

In seria a IlI-a, situația a devenit și mai încurcată 
rezultatele de duminică. A apărut un nou candidat la primul 
C.F.R Timișoara, astfel că la ora actuală luptă cinci echipe, 
mai au cîte două jocuri acasă și două în deplasare;

C.S.M. B. Mare: Mureșul (a). 
Sîrmei (d).

Jiul: C.S.M. Reșița (a), Dinamo 
Mureșul (d).

Ind. Sirmei: A.M.E.F.A. (d), 
C.S.M. B. Mare (a).

C.F.R. Timișoara: Dinamo Barza (d), 
A.M.E.F.A. (a).

C.S. Oradea: Gloria (a), C.S.M. B. Mare (a), C.S.M. 
Recolta (d).

Un program foarte dificil pentru fiecare echipă, din 
se poate întrevedea ce rezultat final poate < - ----
rar întîlnită în

Victoria asupra echipei 
vorabile — ale principalilor 
un avans de 6 puncte, care 
pentru primul loc în seria 
ordine cu: Tractorul (d).

C.S. Oradea (d). Jiul (a).

față cu portarul Datcu, care a salvat 
în ultima instanță. Dinamo a jucat 
mai organizat și cu contraatacuri pe
riculoase, evid'ențiindtt-se în special 
apărarea în frunte cu Szekely. Golu
rile au fost înscrise de Bukosi 
min. 25 și 39 (din lovitură 
A condus cu greșeli M. 
(Ploiești). (D. C.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI —

in 
liberă). 
Vasiliu

Barza

C.S.M.

Iată cîteva

vreun campionat.
★

amănunte asupra
★

Seria I

(a), C.S.M.

Cluj (a).

B. Mare

Recolta

Gloria (d), Arieșul

avea această

Cluj

etapei de duminică ;

după 
loc : 
care

Ind.

(d),

(d),

(a).

(d),

nucare 
întrecere

tui joc. Localnicii att aplaudat la 
sfîrșitul partidei victoria formației lor 
favorite, obținută după un joc în care 
inițiativa a aparținut majoritatea tim
pului dinamoviștilor. Sibienii s-au a- 
părat -supranumeric. cu 8-9 jucători, 
și au ,,tras“ de timp pînă în min. 
72, cînd Lovin a marcat din lovitură

FLACĂRA MORENI — UNIREA 
IAȘI (3-2). După un joc plăcut, gaz
dele au obținut victoria prin golurile 
înscrise de Capoianu (min. 6), Bîr- 
san (min. 46) și Mihăescu (min. 64). 
Pentru oaspeți — care meritau un 
meci egal — au înscris Călin (min. 
3) și Romilă (min. 35), (Paul An
drei — coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — POIANA 
CiMPINA (2-0). Ploieștenii au jucat 
mai clar și au combinat frumos. Par
tida a plăcut pentru dîrzenia cu care 
s-a jucat. Au înscris Voinea (min. 
52) și Stanoilovici (min. 74), în urma 
unor contraatacuri frumos executate. 
(M. Popescu și Șt. Ionescu — co
resp.).

FORESTA FĂLTICENI — RAPID 
FOCȘANI (3-2). Foresta a condus 
cu 3-0, dar slăbind ritmul de joc a 
permis oaspeților să treacă în atac 
și să reducă scorul la 3-2. Au înscris 
Ănghel (min. 10), Pițică (min. 13) 
și M'fdoveanu (min. 14) pentru Fo
resta, Vaida (min. 26. autogol) și 
Gonstantinescu (min. 
pidiști Oaspeții au 
1 : 
a șutat în bară din 
ții. (Lazăr Negru —

C.S.M. ‘
CEAVA 
brăilenii 
aceasta 
s-a desfășurat pe un teren desfundat. 
Golurile învingătorilor au fost reali
zate de Lalu (min. 25, 61, 79). Pen
tru gazde au înscris Bogdan (min- 
12) și Militaru (min. 66). (N. Czz- 
tin — coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — STEAUA RO
ȘIE BACAU’ (1.0). Meci de slabă 
factură tehnică. Feroviarii au domi
nat mai mult, victoria lor fiind pa 
deplin meritată. Unicul gol l-a în
scris C. Panait (min. 51). (6. Enea, 
coresp.)

DINAMO GALAȚI — S.N.M. CON
STANȚA (2-1). Gălățen.ii au obținui 
o victorie dificilă, la limită, dar pe 
deplin meritată. Oaspeții s-au apărat 
permanent cu 9-10 jucători, iar spre 
sfîrșit au „tras« de timp pentru a 
pleca cu un punct. Au înscris Dogan 
(min. 33) și Matei (min. 88 din 11 joc și au egalat prin golurile lui 
m) pentru Dinamo, Coman (min. 22) Bogdan (min. 55 și 65) și au mai 
pentru S.N.M. In min. 88. Tatomir ratat două ocazii clare prin Bratu și 
(S.N.M.) a fost eliminat de pe te- Văjdeanu. (V. Săndulescu — coresp.)- 
ren pentru atitudine nesportivă față CHIMIA GOVOR,A — C S.M. ME. 
de arbitrul Gh. Oltcanu (Buc.). (A.
Schenkmann. coresp).

RULMENTUL B1RLAD — META
LUL TÎRGOVIȘTE (1-1). Gazdele au 
prestat cel mai frumos joc din ac
tualul Campionat și meritau să cîș 
tige. N-au cîștigat datorită atacanți- 
lor' care au combinat prea mult în 
fata porții. Și aceasta timp de 80 de 
minute I MetaJUrgiștii au jucat slab, 
fără convingere. Punctul pe care l-au 
realizat la Bîrlad se datorește golu
lui căzut pe neașteptate în primul 
minut de joc, cînd Criițiu, profitînd 
de neatenția apărării gazdelor, a în
scris plasat de la 8 m. Bîrlădenii au 
egalat în min. 25 prin Cărare. (Elia- 
de Solomon — coresp.).

ȘTIINTA BUCUREȘTI — G.F.R 
ROȘIORI (1-1). Partida a fost um
brită de numeroase ieșiri nesportive. 
In min. 33, Băleanu (Știința) l-a lo
vit cu pumnul pe Tăbîrcă, care a răs
puns cu aceeași „monedă". Amîndoi 
au fost eliminați de arbitrul G. Pre- 
lici (Buc.). După pauză, în min. 52, 
Bărbulescu (Știința) este și el eli
minat. Comportarea nesportivă a stu
denților bucureșteni în ultimele jocuri 
ale campionatului ar trebui analizată 
în modul cel mai serios de clubul 
Știința. Mai amintim că Dumitrescu 
a avut o „contribuție" însemnată la 
starea de nervozitate de pe teren, 
prin faulturi grosolane, iar D. Po
pescu a lovit spectatorii cu piciorul, 
prin plasa gardului de protecție.

Jocul a fost de o valoare tehnică 
scăzută, cu multe pase greșite. Pri
ma repriză a aparținut mai mult 
gazdelor, iar a doua 
Au înscris Dumitrescu (min. 
Ciofalcă (min. 51) 
greșeli comise de 
(C.F.R.) și Petcu (Știința). Arbitra
jul lui C. Prelici 
(A. A.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — G.S.M. 
REȘIȚA (3-1). Atacînd majoritatea 
timpului, mureșenii asi învins clar e- 
chipa oaspe, care a evoluat la un ni
vel scăzut. După 3-1, reșițenii — mai 
ales Schiopu — s-au dedat la duri
tăți, prompt sancționate însă de ar
bitrul Viztreantt (Chij) Au marcat 
Nagy (min. 21 ți 29), Hajdu (min. 
70) și respectiv Varga (min. 18) la 
un contraatac. (V. Kadar — coresp.

AMEFA— DINAMO BARZA (5-0). 
După o repriză echilibrată și anemi
că, în cea secundă arădenii atacă in
sistent și au înscris de cinci ori prin: 
portarul Kiss (min. 57 din 11 m.), 
Papiu (min. 74 și 85), Oiurugă (min. 
80) și Oroszhegyi (min. 86). (St. Ia. 
cob — coresp.).

RECOLTA CĂREI — JIUL PE
TROȘANI (0-0). In prima repriză Re
colta a dominat destul de insistent 
ratind ocazii clare prin Szikszai și 
Ionescu. La începutul reprizei secun
de Jiul a construit cîteva atacuri foar
te frumoase, dar ineficace. Apoi au 
diminat iarăși localnicii, dar șutu
rile lor au fost reținute de Orfșnic.

mai 
oaspeților.

10) și
- în urma unor 
portarii Birtașu

COLȚ
Cine cu cine mai are

• Mîine, la Sibiu, se rejoacă moi 
ciul de Cupa R.P.R. dintre Corvinul 
Hunedoara și Arieșul Turda. Cum ss 
știe, in prima sa ediție - acum o săp- 
tămînă — cele două echipe au termi
nat la egalitate (1—1) după prelungiri. 
Meciul contează în cadrul 16-imilor.

e Campionatul de juniori al re
giunii Iași a fost cîștigat de echipa 
C.S.M.S. Iași. ,

• Intrucît nu toate comisiile region 
nale și-au desemnat la timp forma
țiile campioane de juniori, turneul fi
nal al campionatului republican, care 
trebuia să înceapă la 4 iunie, a fost 
amînat cu o săptămînă. Comisiile re
gionale de fotbal sînt obligate ca pînă 
luni 5 iunie să comunice federației 
numele echipei campioane, în vederea 
alcătuirii programului. In caz contrar* 
federația nu va programa -egiunile 
ale căror campioane nu au fost de
semnate și anunțate în termen.
• Intilnirea dintre Bumbacul Bucu

rești—U.T. Arad, desfășurată ieri în 
Capitală, s-a terminat la egalitate: 
2—2 (1—0). Au înscris Stoicescu (mini 
27) și Bastar (min. 66) pentru gazde. 
Mețcas (min. 76) și Floruț (min. 90) 
pentru arădeni.

(A. AURELIAN-coresp.)

STA TISTIC

36) pentru ra- 
ratat egalarea 

prin Constantinescu, care în min. 74 
1 ‘ * u ’ ,:i apropierea por-<

coresp.),
BRĂILA — DINAMO SU- 

(2-3). In declin de formă, 
au cedat din nou — de data 
pe teren propriu. Partida

79). Pen-

Cos-

Seria a ll-a

PITEȘTI — C.S.M. SI-
Stadionul din Pitești s-a 

aces-

DINAMO
BID (1-0).
dovedit neîncăpător cu ocazia

corect.

Roșiori a oferit spectatorilorPartida 
puține faze 
studenților

Știința București
frumoase. Iată totuși una: un atac al ceferiștilor la poarta 
bucureșteni.

de la 11 m
careu. Datorită neregularităților de pe 
teren, în care 
arbitrul Gh.
nevoit să 
ceea ce a
(I. Chilihar

CHIMIA
BUCUREȘTI (1-0). Joc de luptă în

acordată la un hent în

au „excelat" sibienii, 
Osiac (Timișoara) a fost 
oprească deseori jocul, 
dăunat calității partidei, 
și I. Rizoiu — coresp).

FĂGĂRAȘ — METALUL

Seria a II l-a

Foto : H. Nandy

G.S.M. CLUJ—C.S.M. BAIA MARE 
(2-1). Localnicii au avut în perma
nență inițiativa și au obținut o vic
torie meritată. Nivelul jocului a fost 

_______ .... _z. __ ___ __r„ ... satisfăcător. Au înscris Crecan (min. 
care localnicii au dominat mai mult. 50) și JBalogh (min. 80) pentru gaz- 
A înscris Ciobanu (min. 31). In min. J‘ *' 
35 Palft (Chimia) a ratat o lovitură 
de la 11 m. (V. Lazăr — coresp.).

G.F.R ELECTRO CRAIOVA—ACA 
DEMIA MILITARĂ (2-2). In prima 
parte a jocului au fost superiori oas 
peții, care au înscris de două ori 
prin Nanu (min. 25 și 37). După 
pauză localnicii au pus stăpînire pe

CHIMIA GOVORA
DIAȘ (4-0). Acomodîndu-se mai bine 
cu terenul desfundat și luptînd cu 
multă ardoare,' Chimia a dominat 
majoritatea timpului și a înscris de 
4 ori prin Anescu (min 5 și 48), 
Motrescu (min. 21) și Lupașcu (min. 
60). (D. Roșianu — coresp.).

DRUBETA TR. SEVERIN — TRAC
TORUL BRAȘOV (2-2). După ce au 
condus cu 2-0, prin golurile înscrise 
de Mateescu (min. 31) și Mazilu 
(min. 56), gazdele au comis greșeala 
de a se retrage în apărare. Profitînd 
de acest lucru, oaspeții preiau ini
țiativa și reduc scorul, apoi egalează 
prin golurile lui Nemeș (min. 75 și 
81). (Gh. Manafu — coresp.).

DTNAMO OBOR — ȘTIINȚA CRA
IOVA (2-0). Studenții craioveni au 
dominat majoritatea timpului, dar nu 
au reușit să concretizeze deoarece au 
înghesuit jocul pe centru și au cău
tat prea mult poziții clare de șut. De 
menționat că atacanții oaspeți s.ati 
găsii de vreo 3—4 ori singuri față în

de și Drăgan (min. 20) pentru oas
peți. (A. Dumitriu — coresp.).

DINAMO SASAR — INDUSTRIA 
SIRM1I C. TURZI1 (0-2). Dinamo a 
jucat sub așteptări. Oaspeții au a- 
vut tot timpul inițiativa, remareîn- 
du-se întreaga formație. De la în
vinși au ieșit în evidență doar Toma 
și Szakacs. Au marcat Szasz (min. 
10) și Krauss (min. 37). Raport Je 
cornere : 4-3 (1-1) pentru Dinamo.
(V. Săsăranu — coresp. reg.).

GLORIA BISTRIȚA — ARIEȘUL 
TURDA (2-0). Gazdele au acționat 
cu multă voință. Arieșul a jucat bine 
doar în primele 20 
jucătorii oaspeți au 
au cedat 
de Vegh 
82). (O.

C.F.R.
DEA (1-0). Partidă de o bună fac
tură tehnică. Feroviarii au cîștigat 
pe merit prin punctul înscris de Pe- 
tac (min. 42), care a profitat de o 
greșeală a portarului orădean Sze
kely. In prima repriză, C.S.O. a a- 
vut superioritatea tehnică, dar C.F.R. 
a fost mai periculoasă în lața porții. 
Repriza secundă a decurs în nota de 
dominare a gazdelor, dar scorul a 
rămas neschimbat. (P. Velțan — co
resp.).

Golurile 
(min. 42) 
Berbecaru
TIMIȘOARA

de minute. Apoi, 
părut obosiți și 

au fost realizate 
și Ciocan (min.

— coresp.).
C.S. ORA-

de jucat
echipei 
in pre- 

aminate.

In categoria A, jocurile 
Dinamo București — aflată 
zent la New York — tint 
Deci, întrecerea pentru primul loc
va continua după 20 iunie (adică in... 
prelungirea campionatului, care va 
lua sfîrșit la 18 iunie), o dată cu 
reprogramarea meciurilor: Dinamo 
Bucure ști-C.C.A^ Petrolul-Dinamo
București și Dinamo Bueurești-Stea- 
gul roșu. Pînă atunci, C.C.A. îji va 
susține două din cele trei meciuri: 
cu Știința Cluj la București (11 iu
nie) și cu Dinamo Bacău la Bacău 
(18 iunie) și va aștepta intilnirea cu 
Dinamo București, m care poate fi 
rezolvată problema primului loc.

Cit privește lupta din coada clasa
mentului, meciurile următoare pot 
aduce noi clarificări. Iată ce mai au 
de jucat echipele vizate:

PROGRESUL cu: Rapid (a), Fa
rul (d), Petrolul (a)

ȘTIINȚA TIMIȘOARA cu : Petro
lul (a), C.S.M.S. (d), Minerul (d) 
MINERUL cu: Știința Cluj (a), Cor
vinul (d),

C.S.M.S. 
Timișoara

FARUL 
Progresul

CORVINUL cu: U.T.A. (d), Mine
rul (a), C.S.M.S. (d)

Celelalte echipe au următorul pro
gram :

RAPID cu : Progresul (a), Dinamo 
Bacău (a), U.T.A. (d)

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

PETROLUL cu: Știința Tim. 
Dinamo Buc. (a). Progresul (d)

ȘTIINȚA CLUJ cu: Minerul 
St. roșu (d), C.C.A. (d), Farul (a)

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

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

(Rapid), Mihalache

12. Farul 11 5 3 3 18:16 13
13. Corvinul 12 4 4 4 18:12 12-
14. C.S.M.S. 11 5 2 4 19 .13 12
CLASAMENTUL „ÎN DEPLASARE"

1. C.C.A. 11 7 1 3 27:17 15
2. Dinamo Buc. 12 5 2 5 16:19 12
3. Rapid 11 3 3 5 7:12 9
4. U.T.A. 12 3 2 7 18:27 3
5. Dinamo Bacău 11 3 1 7 9:18 7
6. Progresul 12 2 3 7 12:24 7
7. Știința Cluj 10 3 1 6 9:19 7
8. C.S.M.S. 12 1 4 7 21:31 6
9. St. roșu 12 2 1 9 16:28 5

10. Farul 12 2 1 9 14:36 5
11. Petrolul 11 0 5 6 9:26 5
12. Știința Timiș. 11 0 4 7 9:26 4
13. Minerul 12 2 0 10 12:40 2
14. Corvinlil 11 0 2 9 8:35 2

Jucătorii etapei ■
Portari : Dungu

(Minerul), Faur (U.T.A.).
Fundași : Pali (Petrolul), Buzeșan 

(Corvinul), Georgescu (Știința Tim.), 
Macri 

Dan II 
Cluj)-

Știința Timișoara (a) 
cu: St. roșu (d), Știința

(a), Corvinul (a) 
cu : Dinamo Bacău

(a), Știința Cluj (d).

Trei clasamente, 
trei lideri

CLASAMENTUL RETURULUI

(a),

(d),

(d),

(d),

Stanciu (Minerul) — dreapta ; 
(Rapid), Soare (Progresul), , 
(Minerul), Cimpeanu (Știința 
stingă.

Stoperi : Carlcaș (Progresul), 
zan (C.C.A.), Coman (Minerul), 
ria (St. roșu), Țurcan 
Băcuț II (U.T.A.).

Mijlocași : Tabarcea 
niță (Progresul), Jenei 
ta, Pașcanu (Progresul), 
Tănase (Știința Tim.), 
ința Cluj)-stînga.

Extreme : Oaidă (Progresul), Ivan- 
suc (Știința Cluj), Hașoti (St. roșu)- 
dreapta : Creiniceanu (Minerul), Mol
dovan (Știința Cluj), Marin (Progre
sul) — stingă.

Interi : Constantin (C.C.A.), R. Ba
zar (Știința Tim.), Smărăndescu I 
(Progresul)-dreapta ; Mateianu (Știin
ța Cluj), Floruț (U.T.A.), Babone (Pe
trolul), Ionescu (Corvin ul)-stînga.

Centri : Dridea (Petrolul), Constan- 
tinescu (Corvinul), Mețcas (U.T.A.)* 
Gane (Știința Cluj).

...și formația etapei
Dungu-Pall, Caricaș, Macri-Tabar- 

cea, Pașcanu-Oaidă, Constantin, Dri- 
dea, Mateianu, Creiniceanu.

întrecerea

(Știința

Apol- 
Zaha- 
Tim.)f

(Petrolul), lo— 
(C.C.A.)-dreap-

Bone (C.C.A.). 
Popescu (Ști-

14
13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
7
7

3

10 6 2 2 14: 8 
9 6 12 18:11

10 5 2 3 17:13 
10 3

5
4
4
5
4
3
3
3
3

10 0 3 7
CLASAMENTUL „ACASA"

Rapid 
Știința Cluj celor mai buni ,,țintași“

5.
6.

Timiș. 
Buc. 
Bacău

1.
2.
3. C.C.A.
4. Știința 

Dinamo 
Dinamo

7. St. roșu
8. Progresul
9. Farul

10. C.S.M.S.
11. Petrolul
12. U.T.A.
13. Minerul
14. Corvinul

10
10

9
10
10
10 
10 
10
10

6 1 16:15
1
3
2
0
2
3
3
1
1

24.13 
15:11 
19:14 
20:18 
14:20 
19:17 
15:20 
14:20
8:19

9:23

Mai există o luptă in categoria A: 
aceea a golgeterilor, a înaintașilor 
care dovedesc o mare eficacitate. După 
etapa de duminică acest clasament 
se prezintă astfel pe primele locuri’:

21
17
15
14
13

(C.C.A.).
11

Buc.).

goluri: Constantin (C.C.A.) 
goluri ; Dridea (Petrolul) 

goluri : Ene II (Dinamo Buc.) 
goluri . Gram (Dinamo Bacău) , 
goluri: Tătaru, Alexandresctt 

Unguroiu (C.S.M.S.)
goluri : Țîrcovnicu (Dinamo 
Constanți nescu (Corvinul)

1. Petrolul 12 9 2 1 31:15 20 10 goluri: Mateianu, Marcu (Știin
2. Dinamo Buc. 11 8 2 1 36: 6 18 ța Cluj). Cipșescu (Farul)
3. St. roșu 10 8 2 0 27: 7 18 Deci, cei mai mulți centri-înaintașf
4. Dinamo Bacău 12 8 2 2 28:12 18 și interi și numai o singură extre
5. Rapid 12 6 5 1 22:11 17 mă, Tătaru !
6. C.C.A. 12 8 1 3 28:15 17 Iată și cea mai eficace linie de
7. Știința Cluj 12 8 1 3 32:19 17 atac : Ene II (15) — Constantin (21)
8. Stiinta Timiș. 12 7 3 2 31:20 17 — Dridea (17) — Gram (14) — Tătaru
9 U.T.A. 11 7 1 3 21:11 15 (13) “ 80 goluri.

10. Minerul 11 7 1 3 17: 9 15 Pe a doua n-o putem alcătui din
11. Progresul 11 7 1 3 30:21 15 lipsă de... extreme...



COMCURSUL DE SELECȚiE 
A LOTULUI FEMININ

BE TlkERET
deDuminica după-amiazS, în 

gimnastică dc la ștrandul 
s-a desfășurat concursul de 
lotului feminin de tineret, 
întîlnrrii 
Iugoslavia.
această întrecere va avea Ioc la sfîrșitul 
săptămînii, la Novisad.

I.a concursul de selecție tinerele noastre 
gimnaste s-au prezentat bine 
Exercițiile lor liber alese au un conținut 
corespunzător, în special în ceea ce pri
vește elementele grele, însă din cauza 
emotivității multe execuții iiu au fost la 
nivelul cerințelor. La concursul de la 
Novisad gimnastele noastre trebuie să se 
prezinte cu mai mult calm și siguranță. 
Componentele echipei vor trebui să a- 
corde o mare atenție și ținutei care mai 
are pe alocuri unele deficiențe.

La Novisad se vor deplasa 7 gimnaste, 
dintre care vor concura 6. una fiind re
zervă. Iată acum și formația care ne 
va reprezenta în intilnirea cu echipa de 
tineret a R.P.F. Iugoslavia : C. Andrița, 
8. Batter, M. Iiie, A. Moldoveana, E. 
Nagy, I. Podoreanu și C. Savtt.

Sperăm că tinerele noastre gimnaste 
se vor comporta la un nivel corespunză
tor in această confruntare internațională 
și vor obține rezultate frumoase. Le 
urăm deplin succes.

sala
Tineretului 
selecție a 
în vederea 

cu echipa fie tineret a R.P.F. 
După cum am mai anunțat.

pregătite.

Final pasionant in campionatul republican de motocros
® M. Pop sau Si. lancovici ? ® M. Dănescu poate cuceri două 

titluri de campion al țării ® începătorii... avansează !

cîștigaf în ultimul

flecteze serios și să găsească îm
preună cu alergătorul respectiv ie
șirea din impas. Gh. Ioniță este un 
om de bază al lotului republican și 
nu ne poate fi indiferentă evoluția 
sa.

Așadar este posibil ca la sfîrșitul 
acestui campionat să avem un dublu 
campion: Mift.al Dănescu la 250 și 
350 cmc. Pentru cei care au ur
mărit campionatul, aceasta nu este 
o surpriză. Mlhai Dănescu — un 
autentic talent al motociclismului 
nostru — s-a dovedit a fi un aler
gător conștiincios, sîrguincios și 
tenace. Ef a cucerit victorii în toate 
genurile de probe motocicliste: 
viteză, motocros, regularitate și re
zistență. Păcat că în ultima fază 
nu se va mai afla în duel direct 
pentru victorie cu Mircea Cernescu 
(Dinamo) — un alt alergător care 
s-a dovedit Tn formă excelentă în 
acest sezon. Iată acum clasamentele 
generale după 4 faze;

125 cmc: 1. Tr. Macarie 
24 p; 2. B. Predescu
18 p; X M. Po>p (Dinamo) 
4. I. Popa (Dinamo) 14 p; 
Fischer (Dinamo) 9 p.

175
24 p;
3. I. 
carie 
(Met.) 

250
30 p; 
3. Gh. 
Sitzler 
(D.) 8 

350 cmc : 1.
25 p; 2. Gh.
3. M. Cernescu (D.) 
Keresteș (C.C.A.) 15

Maerme întreceri
pe sosea si pe uelodr 11

după amiază și duminic 
cicliștii bucureșteni 
cadrul campionatului 

semifond șosea.

s-ai
re

P 
P

M. Pop 
minică o 
campion,
timpul cursei.

Foto : I.

(Dinamo) a luat 
opțiune 

lată-l in

du
la titlul 
fotografie

de
in

Dumitrescu

Scurte considerații după prima parte 
a turneului final

a campionatului republican masculin
Confruntarea finală a

bune 4 echipe masculine de handbal
în 7 din
în prima ei 
la " •' ‘ 
terenul 
Dinamo — prilejul de 
constatări nu numai în 
tarii echipelor noastre

perspectivetar pe
formații.

așteptat,
a arătat și cu

celor mai

tara noastră nea oferit
— disputată 

trecute pe 
velodromului 
a face unele 
privința va- 
fruntașe, ci

.manșă"
sfîrșitul săptămînii 

din incinta

Și sub aspectul 
care Te au aceste

Așa după cum era de 
Dinamo București 
această ocazie că este cea m,ai bună 
echipă, dominâkd de o manieră ca
tegorică prim,a parte a turneului 
final. Cu o apărare masivă, bine 
orientată pe semicerc, cu doi portari 
la fel de buni (ne bucură evoluția 
din ce în ce mai sigură a lui Ion 
Bogolea) și, în special, cu un con
traatac atît de prompt și de rapid 
incit „paraliza" pur și simplu ad
versarul — Dinamo București s-a 
situat ta un nivel net superior față 
de celelalte participante. Ceea ce am 
reproșa kisă handbal iștilor dinamo- 
viști este abuzul de „artificii" în 
jocul for.

O adevărată surpriză a co.nstituit-0 
echipa Tehnometal Timișoara. Cu un 
lat tânăr, dar valoros, cu o concepție 
tactică surprinzător de evoluată și 
de maiură, finind seama de tinerețea 
jucătorilor care compun echipa for
mația metalurgiștiior timișoreni se 
situează pe un loc fruntaș în ierar
hia handbalului nostru masculin. Din 
păcate, frumoasa comportare tehnfco- 
tactică a jucătorilor timișoreni a 
fost uneori umbrită -de comportarea 
•Iar nedîscip.'inată. Gălăgioși, gata 
să... „ajute" pe arbitru, timișoreni'

exemplu prost 
Și ei n-au

au ceastltuit un 
această privință, 
singurii care s-au 
asemenea man ieră. 
astfel de tendințe 
de la Rapid București și chiar de 
la Dinamo București. Cind vor în
țelege Kalazus, Bettendorf — Tehno- 
metal, Bușe, Barbu — Rapid, 
Costache I — Dinamo că sînt mult 
mai folositori echipei fără asemenea 
manifestări ?

Citeva cuvinte despre perspectivele 
nu atît ale celor patru formații par
ticipante, care mai au de trecut 
examenul returului, cit despre jucă
torii tineri care au evoluat cu acest 
prilej. Trebuie să ne bucure faptul că 
în cefe trei zile cît a durat com
petiția ani văzut foarte mulți jucă
tori tineri, cu frumoase posibilități 
de dezvoltare. înseamnă că în hand
balul 
bine 
rării 
buie

In 
arbitrajele prestate. Fără să influ
ențeze negativ desfășurarea partide
lor s-au comis totuși și unele greșeli 
care arată că arbitrii noștri fruntași 
(P. Cîrligeanu, M. Szucik, W. Wag
ner. Gh. Popescu) privesc încă su
perficial misiunea tor și din această 
cauză sînt prinși de multe ori ne- 

sau prost p'asați la unele 
jucătorilor să respecte 
sintem datori totodată 

arbitrilor mai multă 
mult respect față de

în 
fost 

comportat de o 
Am mai remarcat 

ia unii jucători

in 7 masculin lucrurile stau 
în privința creșterii și promo- 
etemente’or tinere, ș; asta tre
să ne bucure I
încheiere, cîteva cuvinte despre

a ten j
faze. Cerind 
deciziile lor, 
să cerem 
atenție, 
eforturile

Și 
mai 

jucătorilor.

CALIN ANTONESCU

ACTIVITATEA LA ZI

Simbătă 
dimineața 
întrecut în 
gional de

Prima probă, contra-cronometru 
echipe, s-a desfășurat simbătă 
șoseaua Urziceni. Timpul frumos 
permis realizarea unei medii orar 
bune. Echipele Dinamo II — la avan 
sați și Victoria — la juniori, au o 
cupat primele

Campionatul 
pe frumosul 
Banu Manta, 
asistat la dispute dîrze și spectacu 
loase. In prima probă rezervată ju

Radi 
deta-

locuri.
a continuat duminici 

circuit din bulevardu 
unde spectatorii ai

Cu trei etape înainte de sfirșitul 
campionatului feminin de handbal 
în 7 situația primelor și ultimelor 
două locuri, s-a limpezii. La lupta 
pentru titlul de campioană nu mai 
participă, în mod practic, decit Rapid 
și Știința București, în timp ce 
C.S.M. Mediaș nu mat are decît șanse 
teoretice de a evita penultimul loc și 
deci retrogradarea. înaintea etapei 
de joi, care programează derbiul 
Știința Bucure ști-Rapid clasamentul 
arată astfel :

l 1
1. Rapid București 

' 2. Știința București
5. Știința Timișoara
4. 1 -------
5.
6.
7.
8. 
9.

0 9 5 1 1 
0 9 2 4 I 
0 9 t 5 1 
0 7 4 4 1 
0 8 0 7 1 

C.S.S. Banatul Timișoara 0 7 17 
C.S. Mureșul Tg. Mureș 0 7 17 
Tractorul Brașov

. _ C.S.M. Mediaș
10. C.S Oradea

I < t i < i■ I ex t I nu • <x
Progresul București 
C.S.M. Sibiu

0 6 2 7
0 3 5 9

15 0 I 14

lt2:6l 
100:6? 
100:80 
106:76 
101:S6

’ 76:71
' 75:84
’ 85:85
I 74:107 
, 47:168

23 
20 
19
18
16
0
0
14
9
1

a turneului final 
al campionatului masculin de hand
bal in 7 (returul) se va desfășura la 
Timișoara în zilele de 2, 3 și 4 iunie.

Partea a doua

Iată cum 
ciurile disputate în
1. Dinamo București
2. Teii no mc tal Timiș.
3. Știința Timișoara
4. Rapid București

• In afara meciului 
rești-Rapid București etapa de joi a 
campionatului feminin de handbal in 
7 mai programează următoarele me
ciuri : Progresul-Mureșul Tg. Mureș ; 
Știința Timișoara-C.S. Oradea ; C.S.S. 
Banatul Timișoara-C.S.M. Mediaș; 
Tractorul Brașov-C.S.M. Sibiu.
• La sfirșitul săptămînii vor 

loc întrecerile ultimei etape a 
pionatului de calificare pentru 
goria A la handbal în 7. Astfel, la 
Craiova, se vor disputa meciurile 
S.S.E. Petroșani-Faianța Sighișoara 
(f) și C.S.M. Reșița-Tractorul Brașov 
(m), iar la Ploiești partidele I.T.B.-
5. Ș.E. Ploiești ‘ ‘
Constanta (m).

® Duminică 
mate meciurile 
tegoria A la handbal în 11 masculin. 
La Cluj, se vor întîlni Industria Sir- 
mii Cîmpia Tuzii și Dinamo Brașov, 
iar la Brașov, Recolta Ilâlchiu cu 
Voința Sighișoara.

arată clasamentul după me
ter ;

5
5
5
5

Știința Bucu-

500 65:28 
2 0 1 40:48 
1 0 2 50:65 
0 0 5 41:64

avea 
cam- 
cate-

(f) și I.T.B-Ancora

4 iunie sînt progra
de baraj pentru ca-

Motocrosul și-a 
iimp o mare popularitate în rîndul 
iubitorilor sportului 
diferent 
numeroși spectatori 
pe traseele din Capitală și din pro
vincie la disputele motocrosiștilor. La 
aceasta a contribuit evoluția din ce 
în ce mai valoroasă a sportivilor și 
organizarea aproape fără greșeală asi
gurată competițiilor de F.R.M. și o 
serie de asociații sportive. Duminică, 
la Cîmpina. unde a avut loc cea 
de a IV-a fază a campionatului 
republican de motocros, chiar și cei 
mai exigenți pasionați ai motocro- 
sulni nu au avut nimic de reproșat 
organizatorilor : F.R.M. și asociația 
sportivă Poiana Cîmpina. Totul a 
fost în cea mai perfectă ordine și 
aceasta a contribuit direct la reali
zarea unui spectacol sportiv de înaltă 
calitate. Pe traseul bine ales, con- 
curenții s-au întrecut

oferit miilor de spectatori 
se aflau foarte mulți

eu
de condițiile 

vjn

motor. In- 
atmosferice, 

să asiste

pe ei înșiși
și au
(printre ei 
veniți din București, Brașov, Ploiești 
etc.) dispute de o rară frumusețe.

MIHAI DANESCU CONCUREAZĂ 
CU ȘANSE LA DOUA TITLURI

Tnaintea ultimei faze — decisive
— clasamentele generale sînt clare 
la 125 și 250 cmc, unde Traian 
Macarie (Dinamo) și — respectiv
— Mihai Dănescu (C.C.A.) conduc 
cu un avans de 6 puncte, suficient 
pentru a obține titlul 
ai țării în cazul cind 
defecțiuni mecanice care 
să-și realizeze șansele, 
doi candidați sînt la 
puncte (24) : Mihai Pop (Dinamo) 
și Ștefan lancovici (Metalul „23 
August"). Ultima fază va decide 
învingătorul. La 3-50 cmc Mihai Dă
nescu are un avans de 3 puncte 
asupra colegului său de club Gh. 
Ioniță. In mod normal Mihai Dă
nescu are toate șansele să cucerească 
și acest titlu. Gh. Ioniță nu și-a 
găsit „cadența” în . acest sezon. A 
.evoluat mediocru, uneori chiar sub
mediocru și n a mai contat efectiv 
în lupta pentru victorie, așa cum 
ne obișnuise în anii trecuți. Antre
norul G. Mormocea trebuie să re-

de campioni 
nu vor avea 
să-i oprească 
La 175 cmc 
egalitate de

(Dinamo)
(Metalul)

18 p;
5. P.

cmc: 1. Mihai Pop
2. St. lancovici (Met.)

Popa
(D.)
5 p.

cmc:
2. M.
Ioniță
(Met.)
P-

(D.) 17 p; 4.
6 p; 5. P.

(D.)
24 p ;

Tr. M,i-
Enescu

(C.C.A.)1. M. Dănescu
. Cernescu (D.) 26 p; 

(C.CA.) 13 p; 4. H.
10 p ; 5. C. Dovitz

M. Dănescu (C.C.A.)
Ioniță (C.C.A.) 22 p;

ÎNCEPĂTORII II CONCUREAZĂ
PE- AVANSAȚI!

De multe ori întrecerile rezervate 
alergătorilor începători au fost la 
concurență cu cele ale avansaților. 
Tenacitatea, dorința de afirmare și 
pregătirea tinerilor alergători au 
făcut ca disputele să fie din ce în 
ce mai frumoase. Programînd con
cursurile d« importanță republicană 
Ia Brașov și Cîmpina, F.R.M. a dat 
un sprijin serios dezvoltării sportu
lui cu motor în aceste orașe. Aju- 
tîndu-i în continuare cu materiale 
F.R.M. va da posibilitatea afirmării 
unui mare număr de motocicliști 
talentați din aceste centre. Iată acum 
care sînt primit clasați în clasamen
tul general după 4 etape;

175 cmc: 1. Al. Schuler (C.C.A.) 
16 p; 2. T. Văduva (Dinamo) 15 p ; 
3. St. Florian (Loc.
350 cmc - 1.
Sibiu) 22 p;
(Poiana-Cîmpina) 
ti eseu (Dinamo) 10 p.

R.
2.

Pl.ț
Dovitz 
Cicerone 

14 p; 3.

14 p; 
(Voința 
Coman 
D. Io-

HRISTACHE NAUM

niorilor categoriei a Il-a, 
Gheorghe (Victoria) a ciștigat 
șat.

Proba rezervată alergătoarelor s-i 
terminat cu o surpriză, învingătoare 
fiind Silvia Alexandrescu care a fo 
urmată de Mariana Matei, ambele d< 
la I.T.B.

Disputată pe 24 de ture, proba ju 
niorilor din categoria I a desemna 
campionul in persoana alergătorulu
H. Chelaidite (Victoria), 
vansați au parcurs 
Calcișcă reușind o 
a cucerit titlul de 
tatei acumulînd 64
zultate tehnice: contracronometru p< 
echipe avansați (80 km): 1. Dinamo I 
1 h 53:08;
Dinamo I
I. Victoria
3. Dinamo

Juniori cat. a Il-a, 
km: 1.
D. Dumitrescu
Pasino (C.C.A.) 
24 de ture, 28 
(Victoria) 25 p; 
toria) 23 p; 3. C. Porumb (I.T.B.) 
16 p; avansați, 50 ture, 60 km: 1. Gh 
Calcișcă (Dinamo) 64 p;
goe (C.C.A.) 
(C.C.A.) 34 p.

Cicliștii a- 
50 de ture. Gh 
evadare decisivi 

campion al Capi 
de puncte. He

2. Voința 
1 h 55:19;

57:20; 2.
59:30.

I 1 h 54:38; 3 
juniori 40 km

I.T.B. II 58:56

19,2(8 
p; 2 
3. P

16 ture,
Gh. Radu (Victoria) 31 

(Dinamo) 12 p;
8 p; juniori cat. I — 
km: 1. H. Chelaidite
2. D. Paraschiv (Vic- 

C.

35 p; 3.

★
sezonului

2. Gh. Nea-
N. Grigore

de pistă a 
amiază pe 

de La 
viteză;de

a revenit 
Voicu

Inaugurarea 
avut loc duminică după 
velodromul Dinamo. Incepînd 
orele 16 au avut loc probe 
400 m lansat și semifond.

Proba de 400 m lansat 
alergătorului Constantin
(C.C.A.) cu timpul de 25 sec'it/lO. El 
a fost urmat de D. Stan cu 26 sec. și 
D. Rotaru cu 26 sec 1/10. Proba de 
viteză a revenit alergătorului V. O- 
prea care a învins într-o finală spec
taculoasă pe C. Voicu reatizînd tim
pul de 12 sec. 6/10. Cel mai bun 
timp al zilei la această probă a fost 
realizat de C. Voicu în serii, timp 
de 12 sec. 5/10.

La semifond primul Ioc a revenit 
lui V. Voloșin (C.C.A.) cu 20 p fiind 
urmat în ordine de D. Rotaru 
(C.C.A.) 18 p și V. Iordache (Dinamo) 
cu 10 p.

D. TANASESCU, corosp.

Mîine, wn nou concurs Pronocxpres
Mîine, la CisnildGe, va avea loc trage

rea eoneursiilni Pron-oexpres nr. 22. Și, 
ca de obicei, marjea — adică astăzi — 
este ultima zi pentru depunerea buletine
lor. Cei care participă cu regularitate la 
coneursui’ilfț noastre PRONOEXPRES 
știu foarte bine că, de fiecare dată, au 
fost obținute premii importante Ia aceste 
concursuri.

In preajma acestui nou concurs Prono- 
expres, amintim că la concursul din 17 
mai a.c. participant! Iosif Tiiriik din Ti
mișoara și V. Niclrila din București au

obținut cite un premiu de categoria I, 
a 53.391 Iei. In afară, de aceste două 
premii de categoria I, s-au mai înre
gistrat, tot la concursul din 17 mai, trei 
variante la categoria a Il-a, de cite 
26.745 Iei. Printre celelalte premii, dis
tribuite la tragerea de mai sus, sînt de 
reținut și cele 58 de variante la catego
ria a IlI-a, în valoare de cile 1.489 lei 
fiecare.

Notăm că și la acest concurs s-au 
obținut numeroase premii pe buletin „A- 
bonament Pronocxpres". Aceste abona-

mente vă asigură participarea Ia toate 
concursurile dintre» lună.

Nit uitați, deci, coneiirstil Pronoexpres 
de inline 31 mai. Azi. ultima zi in care 
mai puteți depune buletinele. Spre a vă 
mări șansele de a obține premii impor
tante, depuneți cit mai multe variante. 
De asemenea, vă amintim că buletinele 
schemă redusă ne. 7 (21 lei) sînt cele 
niai avantajoase și cu ele numeroși par- 
Itcipanfi au obținut premii importante. 
1‘ olosiți-ic la concursul dc mi ine, spre 
a vă putea înscrie și dv. numele pe ta
belul marilor cîșligători la Pronocxpres.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES DIN 24 MAI 1961

/ -2 / 0 0 J -2
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I- a 5
II- a

IH-a

IV-a

premii a 14.882 lei, 
11 premii a 7328.

104

559

premii

premii

V- a 1.971 |
VI- a 7.380 premii

premii a

a O

a I9(

56 lei 
a 21

Categoria
Categoria

lei.
Ga tegoria

lei.
Categoria
i.
Categoria
Categoria
i.
Rezultatele provizorii ale trierii con

cursului Pronosport din 28 mai 1961
1.091 variante cu 12 rezultata--
10.801 variante cu 11 rezultate.
40.413 variante cu 10 'rezultate.

Rubrică redacta,I. S. Loto-I'ro 
nosport.

JP.fi/


In legătură cu unele hotărîri 
ale biroului federal

• S-au desfășurat cinci etape în cam
pionatul republican; desigur, un nu- 
năr prea mic pentru a ne hazarda 
n pronosticuri referitoare la lupta 
jentru titlu sau evitarea retrogradă- 
ii, dar suficient pentru unele apre- 
:ieri cu caracter general.
, La această a doua concluzie a a- 
iuns și forul superior al natației — 
biroul federal — care ș-a întrunit zi- 
ele trecute intr-o ședință de lucru.

Astfel, s-a apreciat.'că majoritatea 
echipelor participante la competiție 
nu au acordat' atenția cuvenită pre
gătirii lor, fapt care trebuie analizat 
le urgență și cu tot simțul de răs- 
□undere de către comisiile locale de 
.atație din București, Tg. Mureș, 

Cluj, Oradea și Arad, precum și de 
conducerea secțiilor. îmbunătățirea 
muncii de instruire-antrenament, in 
cadrul secțiilor aparținînd cluburilor 
și asociațiilor participante la prima 
categorie a țării, se impune 
mai mult, cu cit se știe că, 
tentativele de seniori și de 
ale țării vor avea de apărat, 
curjg'î intîlniri

cu atît 
repre- 
tineret 
cit de

internaționale,

prestigiul cîștigat la ultimele Jocuri 
Olimpice.

S-au constatat și abateri de la dis
ciplina sportivă, ceea ce reflectă 
slaba muncă de educație dusă în 
secțiile de polo. Astfel, jucătorul A- 
drian Oanță (I.C. Arad) a fost sanc
ționat cu suspendarea pe două etape 
pentru atitudine necuviincioasă la a- 
dresa arbitrului, în timpul meciului 
eu Știința Cluj. De asemenea, jucă
torii și antrenorul (Frăncisc Simon) 
echipei C. S. Mureșul au primit a- 
vertisment în urma atitudinii neco
respunzătoare la meciul cu C. S. O- 
tadea. Tot cu avertisment a fost 
sancționat și jucătorul Petre Chețan 
(C.C.A.), care a dat dovadă de indis
ciplină la jocul eu C. S. Mureșul Tg. 
Mureș.

Analizînd arbitrajele prestate pină 
în prezent, biroul federal atrage a- 
tenția Colegiului central de 
și-1 sfătuiește să ia măsurile 
sare în scopul îmbunătățirii 
tații corpului de arbitri.

In sfirșit, în dorința de a asigura 
condiții bune de pregătire echipei de 
tineret a țării noastre, care va par
ticipa la turneul internațional din 
R. D. Germană, biroul federal a ho- 
tărît ca ultimele două etape din ca
drul turului să se desfășoare la 
9 și respectiv 13 iulie.

Așa cum am mai anunțat,' în legă
tură cu meciul Știința Cluj — C. S. 
Oradea, care trebuia să se desfășoare 
ia 21 mai, în cadrul etapei a IV-a, 
biroul federal a decis reprograma- 
rea partidei pentru joi 1 iunie.

arbitri 
nece- 

activi-

ori

Boxerii romîni sînt gata 
pentru „europene"

(Urmare din pap. 1) 

lor au servit de cele mai multe
acestora o replică viguroasă. Simon- 
ca, de pildă, a avut zilele trecute ca 
adversari pe dinamoviștii Bîirsu Stan 
și Roman Dinu, Badea a încrucișat 
mănușile cu C. Ciurea și apoi cu I. 
Radulescu. După antrenamentul de 
sîmbătă efectuat în compania boxeri
lor de la C.C.A.. echipa noastră care 
va fi prezentă la campionatele euro
pene a fost definitivată. Ea cuprinde 
pe Mircea Dobrescu (muscă), Puiu 
NÎcolae (cocoș), Constantin Gheor
ghiu (pană), Gustav Simonca (semi- 
ușoarij', losif Mihaiic (ușoară), Va- 
sile Mirza (semimijlocie), Virgil Ba
dea (mijlocie mică), fon Monea (mij
locie), Gheorghe Negrea (semigrea) 
și Vasile Mariuțan (grea).

După cum se vede, din echipă 
parte boxeri cu experiență, care 
mai participat la edițiile trecute 
„europenelor", precum și debutanți. 
Atît unii cit și ceilalți așteaptă însă 
cu nerăbdare primul sunet de gong 
al „europenelor" din acest an.

„Particip pentru a treia oară la a- 
semenea competiție, ne spunea 
GHEORGHE NEGREA (N.R. 1957 
— Praga, cînd a cucerit centura le 
campion aii Europei, 1959 — Lucerna 
și 1961 — Belgrad). Voi face totul 
pentru a avea o comportare cit mai 
bună la Belgrad. Pot să afirm că 
sînt bine pregătit. Țelul meu prin
cipal este să reeditez performanța de 
la Praga.

Iată și părerea unui debutant: VA- 
SILE MIRZA : „La cei 18 ani pe 
care-i am, încerc o mare bucurie, a- 
ceea de a participa la un campionat 
european. Nu am o experiență inter
națională bogată (Mîrza a susținut 
în 1959 două meciuri în R.P. Ungară 
cu echipa reprezentativă de tineret, 
obținînd două victorii, dintre care 
una în fața excelentului Pali — par
ticipant la J. O. de la Roma. N.R.), 
dar sînt decis să îndreptățesc încre
derea ce mi s-a acordat".

Clasamentele campionatului republican
In cadrul campionatului republican 

pe echipe s.au desfășurat pină acum 
cinci etape. Meciurile a două grupe 
fîn etapa 1 și a V-a) nu s-au dis
putat, urmînd ca ele să fie progra
mate după campionatele mondiale. 
Echipele din grupa de la Reșița, unde 
dintr-o greșeală de arbitraj C.F.R. Ti
mișoara nu a. avut drept de a par
ticipa, urmează să se întîlnească cu 
această, echipă în prima etapă a re
turului. Clasamentul general, oglin
dește .surprinzătoarea ascendență a 
echipelor C.S.M. Galați și Progresul 
București. C.S. , Oradea . și C.S.M. 
Baip . Mare, prima cu o etapă, a doua 
<iu' două etape restanță, au' șanse de 
a scăpa din coada clasamentului, pre- 
dînd „lanterna" echipei din. Craiova.

Clasamentul la.,,libere'

4. St. roșu Brașov 12 11 1 0 151- 35 35
5. Progresul Buc. 15 11 0 1 134- 94 346. C.S.M. Reșița 11 9 1 1 113- 63 307 Met. 23 August

București 14 7 0 7 105-111 28
8. C.F.R. Timișoara 12 7 0 5 94- 96 26
9. A.S.M. Lugoj 12 6 2 4 100- 90 26

10. U.V.A. A.M.E.F.
Arad 14 3 2 9 79-137 22

11. C.F.R. Electro
Craiova 15 2 2 11 65-171 21

12. Unio M. R. Satu
Mare 12 4 1 7 78- 88 21

13. C.S.M. Cluj 15 2 0 13 66-172 19
14. Voința Tg. Mureș 15 0 2 13 65-167 17
15. C.S.M .B. Mare 9 3 0 6 61- 77 15
16. C.S. Oradea 12 1 1 10 63-125 15

situație inte-

1. C.C.A. 15 14 0 1 265-115 43
2. C.S.M. Galați 15 11 0 4 218-156 37
3. St. roșu Brașov 12 12 0 0 232- 74 36
4. Progresul Buc. 15 10 1 4 224-152 36
5. Dinamo București 12 10 0 2 229- 83 32
6. Met. 23 August

București 14 8 2 4 201-155 30
7. C.F.R. Timișoara 12 6 0 6 135-155 24
8. A.S.M. Lugoj 12 5 2 5 132-176 24
9. Voința Tg. Mureș 15 3 2 10 152-200 23

10. Unio M. R. Satu
Mare 12 5 0 7 127-173 22

11 U.V.A. A.M.E.F.
Arad 14 3 2 9 145-209 22

12. C.S.M. Cluj 15 3 0 12 128-243 21
13. C.S.M. Reșița 11 4 0 7 144-140 19
14. C.F.R. Electro

Craiova 15 1 2 12 112-270 19
15. C.S. Oradea 12 1 2 9 105-203 16
16. C.S.M. B. Mare 9 1 1 7 78-148 12

Clasamentul la lupte clasice _ ne

Clasamentul la .,,libere" oglindește 
eît se poate de-fidel, preocuparea, ca 
și dezinteresul manifestat de unele a- 
sociații și cluburi față 
disciplină. D • • 
mele cinci clasate 
bucureștene : C.C.A.,

.1 de această 
Deocamdată, printre pri- 

sînt trei echipe 
Metalul 23 Au-

după cinci etape
gust și Progresul. Dintre echipele 
provinciale notăm buna comportare a 
formațiilor din Tg. Mureș și Galați.
1. C.C.A.
2. Met. 23 August 

București
3. Voința Tg. Mureș
4. Progresul Buc.
5. C.S.M. Galați
6. St. ~
7. U.V.A.

Arad
8. C.S.M.
9. C.F.R. --j.-,___

10. Dinamo București
11. C.S. Oradea
12. Unio M. R. Satu

Mare
13. C.S.M. B. Mare
14. C.F.R. Electro

Craiova
15. A.S.M. Lugoj
16. C.S.M. Reșița

roșu Brașov 
' .A.M.E.F.

Cluj 
Timișoara

15
14
15
15
15
12

13 2
12 1
9 2
9 1
8 2
8 4

14
15

12
12
12

5 2
6 1

I 5 
l 0 
t 2

3
4
3

0
1
4
5
5
0

121- 29

6
8

4
8
7

66- 72 
72- 86
59- 59
56-
42-

64
88

43

28
28
23
20
20

12
9

15
12
11

3
3

1
2

8
4

13

70
46

19
17

1 1
1 0 11
0 1 10

47- 1899
32- 36 14
31- 77 12

Cîteva probleme 
ale mișcării olimpice contemporane

(Urmare din pag. 1)

prezintă deasemenea o 
resantă.

Șansele cele 
primul loc, 
lupte clasice, 
vistă. Ea este 
Steagul roșu
1. C.C.A.

mai mari de a ocupa 
bineînțeles numai la 
le are echipa dinamo- 
urmată ‘ îndeaproape de 
Brașov.

15
2. C.S.M. Galați 15
3. Dinamo București 12

36
36
35

10 1
10 1
11 1

Concursuri... rezultate...

D. Gtrleanu 
deasupra ștachetei

care-l vedeți m plin efort 
a sărit in concursul de 

sîmbăta 4,25 m.

k *
•Șl

pală (Buzău) 7,76. 
(C. VÎRJOGHE - co
res p.).

TURDA. Etapa o- 
rășencască. 94 de
pârtiei pa nți din ;
Turda. C. Turzii, Mi
hai Viteazul și 
iâna. ” “ 
in : 
8,5 : 
Onea

Po-
60 

(T) 
M.

BĂIEȚI : 
N. Popa 
500 m :

____(C. T.) 1:28.5 ; 
M. Bozdoc (T) 1:28.9; 
inălțime : I. Simon 
(T), Fr. Bardocz (T) 
și R. Drăguș (T) 
1,40 ; FETE : 60 m ;
M. Gheorghieș (C.T,) 
8,7 ; M. Feurdean 
(T) 9,0 ; lungime :
V. LOrencz (T) 3.63 : 
greutate : V. Mîne- 
can (T) 7.38.
STEFANESCU. 
resp.).

ROȘIORI. La 
treceri au participat 
peste 170 de copii 
din comunele Scri- 
oastea, Măldăeni. 
D ră-cani, Tecuci-Pe- 
ret și din Roșiori 
de Vede. BĂIEȚI : 
înălțime : V. Raicu 
(Roș.) 1.30 FETE : 
60 m : Al. Constan- 
tinescu 
300 m : 
(Roș.) 
me : 
3.60 ;

(V. 
co-

în-

R. C.

Concursul republican pentru copii a 
stîrnit un deosebit interes in rlndul 
celor mai mici atleti. Anul acesta în
trecerile preliminarii au cunoscut un 
succes remarcabil, atît în ceea ce pri
vește numărul competitorilor cit și în 
privința rezultatelor înregistrate. Fap
tul cel mai important este desigur a- 
cela că atletismul a început să fie tot 
mai îndrăgit de mase largi de copii, 
din toate colturile tării, din landurile 
cărora se vor ridica desigur viitorii 
campioni șl recordmani ai țării noastre.

In ceea ce privește întrecerile fazei 
finale regulamentul competiției preve
de că au dreptul de a concura : câști
gătorii probelor la etapa regională (in
vitați de F.K.A.) și cei clasați pe locu
rile If—VI (pe cheltuielile cluburilor și 
asociațiilor sportive) dacă au realizat 
insă ștandardurile de participare fixate 
de

Miercuri părăsește Capitala cu 
destinația Belgrad echipa reprezen
tativă a R.P. Romîne care va partici
pa la campionatele europene.

federația nostră de atletism :

băieți fete
60 m 8,6 9.0
200 m 28,0 ■ ' —
300 m — 51,0
500 m 1:30,0 —
lungime 4,50 3,50
înălțime 1,30 1,20
greutate 9,25 7,25
acum cîteva din rezultatele

cadrul
înre- 

acestei interesante
Etapa 
m :

200
regională (Ploiești):

T. Popescu (or. Pio
ni : T. Popescu 26,8 :

Citiți nr. 10 
al revistei ilustrate

SPORT
cu un continui bogat 

și interesant

Iată 
gistrate în 
competiții :

CÎMPINA : 
BATEȚI : 60 
Iești) 7,7 ? : . __ ____ __ ,
500 m : V. Năstăsescu (or. PI.) 1:23,6 ;

lun- 
, - , - ... . 4,87 :

G. Popescu (Rm. Sărat) 1,44: 
M. Sîrbu (Cîmp.) 9,41; FETE: 

Georgescu (PI.) 8,8: 300 m • 
(Cîmp.)) 50,0 ; lungime : 

înălțime : D. Min- 
greutate; M. To

V. Zamfirescu (Tîrgoviște) 1:24,4; 
gime : Al. Munteanu (Cîmpina) 
înălțime " 
greutate 
60 m : M.
M. Nedelcu 
M. Georgescu 4,41 ; 
culescu (PI.) 1,26;

și coordonează activitatea olimpică 
dintr-o țară sau alta, să nu participe 
la lucrările Comitetului Internațional 
Olimpic. Comitetul Olimpic 
sprijină întrutotul propunerile Comi
tetului Olimpic din U.R.S.S.
scopul democratizării G.I.O., președin
ții federațiilor internaționale și pre
ședinții comitetelor olimpice națio
nale să facă parte din Comitetul In
ternațional Olimpic.

Numeroase state din Asia și Africa 
și-au cucerit în ultimii ani indepen
dența națională și de stat și obțin 
deja primele succese în opera de dez
voltare economică independentă, în 
crearea unei culturi proprii, pe tărî- 
inul culturii fizice și sportului. Do
rința acestor state de a-și ocupa in 
arena internațională locul care le-a 
fost răpit in trecut este cu totul le
gitimă și ea trebuie să se bucure de 
sprijin și din partea G.I.O. Din pă
cate. după cum s-a văzut Ia sesiunea 
de la Roma, majoritatea reacționară 
din C.l.O. nu vede cu ochi buni afir
marea mișcării sportive din unele 
țări care și-au dobindit recent suve
ranitatea, refuzind cererile de recu
noaștere a comitetelor olimpice din 
Mali și Somalia. S-au auzit chiăr 
voci în sensul nerecunoașterii pe vi
itor a comitetelor olimpice din țările 
Africii. Fără îndoială, opinia publică 
sportivă internațională condamnă cu 
hotărire o asemenea atitudine din 
partea unor membri ai C.l.O., califi- 
cînd-o drept incompatibilă cu ideile 
olimpice. Comitetul Internațional Olim
pic are datoria să ia de urgență mă
surile ce se impun pentru a acorda 
ajutor mișcării sportive și olimpice 
din țările continentului african, a- 
jutor care trebuie să înceapă cu re
cunoașterea imediată a comitetelor 
olimpice naționale și cu alegerea re
prezentanților acestor țări in C-LO. 
Se impune, de asemenea, necesitatea 
atragerii sportivilor africani în marile 
competiții internaționale, ajutorarea 
lor în ce privește creșterea măiestriei. 
Numai o asemenea atitudine din 
partea Comitetului Internațional Olim
pic va fi în măsură să arate că acest 
înalt for internațional militează cu 
adevărat pentru dezvoltarea mișcării 
olimpice contemporane.

Acestea sînt doar cîteva din pro
blemele care frăniîntă în zilele noas
tre mișcarea olimpică. Ele sînt astăzi 
mai actuale ca oricind, deoarece peste 
puțin timp se va ține la Atena se
siunea C.l.O., înaintea căreia Comi
sia Executivă a G.I.O. va avea reu
niuni cu reprezentanții 
olimpice naționale și cu cei ai fede
rațiilor internaționale. Se înțelege de 
la sine că opinia publică sportivă in
ternațională așteaptă ca această se
siune să soluționeze în mod rațional, 
în spiritul intereselor sportivilor din 
întreaga lume, problemele majore la 
ordinea zilei în mișcarea olimpică.

In ce privește Comitetul Olimpic 
Romîn, în cadrul reuniunilor de la 
Atena, el se va pronunța, prin repre
zentanții săi, pentru adoptarea de 
către sesiunea G.I.O. de la Atena a 
propunerilor făcute din 1959 de către 
Comitetul Olimpic al U.R.S.S. cu pri
vire la schimbarea sistemului de alcă
tuire a C.l.O., ținînd seama de necesi
tatea alegerii în acest organ a repre
zentanților comitetelor olimpice națio
nale și a președinților federațiilor in
ternaționale. De asemenea, Comite
tul Olimpic Romîn se va declara îm
potriva reducerii programului Jocu
rilor Olimpice și împotriva oricăror 
discriminări față de sporturi sau spor
tivii campioni olimpici. Acest punct 
de vedere este sprijinit în unanimi
tate de către sportivii și activiștii 
sportivi din țara noastră și el co
respunde întrutotul țelurilor olimpice.

dreptul de a-și apăra titlurile la ur
mătoarele ediții ale întrecerilor olim
pice.

Pe bună dreptate, opinia publică 
sportivă din lumea întreagă își pune 
întrebarea : ce motive determină oare 
pe unii conducători sportivi, cu pres
tigiu în sportul mondial, să ceară cu 
atîta consecvență reducerea amploa
rei tradiționalelor Jocuri Olimpice? 
Este însă de ajuns să arunci o sim
plă privire asupra „argumentelor" la 
care apelează adopții reducerii miș
cării olimpice, pentru a-ți 
ma că ele sînt infirmate 
viața de toate zilele.

Se invocă, de obicei, ca 
tiv in acest sens, faptul că 
iul de greu ca intr-un timp relativ 
scurt să se organizeze jocuri olim
pice cu participarea unui mare număr 
de sportivi, că, in acest sens, se ivesc 
numeroase „greutăți tehnice". Expe
riența marilor competiții internaționale 
și a înseși Jocurilor Olimpice arată 
că în zilele noastre este ou totul po
sibil să se organizeze concursuri cu 
participarea. mai multor mii de spor
tivi, și aceasta nu într-un singur oraș, 
ci in mai multe orașe din numeroase 
țări ale lumii. Să ne amintim, de 
pildă, de Olimpiada din 1952 de la 
Helsinki. Capitala Finlandei, deși in 
acea vreme nu lichidase încă unele 
greutăți determinate de cel de al 
doilea război mondial, a reușit totuși 
să fie la înălțimea încrederii acor
date, găzduind în bune condițiuni 
aproape 6000 de sportivi din 69 de 
țări. In ce privește așa-zisele „greu
tăți tehnice", este de datoria C.l.O. 
ca, împreună cu federațiile interna
ționale și comitetele olimpice națio
nale, să depună eforturi nu pentru 
reducerea Jocurilor Olimpice, ci pen
tru îmbunătățirea organizării lor, pen
tru perfecționarea regulilor de desfă
șurare a competiției și pentru ridica
rea continuă a calității arbitrajelor. 
Astfel, apare evidentă netemeinicia 
,,argumentelor" celor care se pro
nunță pentru reducerea Jocurilor 
Olimpice și ele, fără îndoială, nu pot 
constitui o bază de discuții.

Se impune, în consecință, ca 
chestiune imperioasă, încetarea orică
ror atacuri la adresa Jocurilor Olim
pice. Ele trebuie să fie organizate 
fără nici un fel de discriminare față 
de sporturile recunoscute de către 
C. I. O., fără discriminări la adresa 
sportivilor. Afirmația d-lui Averry 
Brundage, președintele Comitetului 
Internațional Olimpic că, interzicînd 
campionilor olimpici să-și apere titlu
rile, s-ar lupta, chipurile, împotriva... 
profesionismului, provoacă, în cel mai 
bun caz, uimire. Acceptarea unei ase
menea propuneri ar face — dimpotri
vă — ca Jocurile Olimpice să de
vină o trambulină pentru acei spor
tivi din Occident, care, cu bună 
știință, intenționează să treacă la 
profesionism. Cu o medalie olimpică 
în buzunar, aceștia și-ar putea croi 
cu mai multă ușurință drum spre ac
tivitatea profesionistă. Este evident 
că „luptînd" zgomotos în vorbe îm
potriva profesionismului, Averry Brun
dage nu face prin propunerea sa de- 
cit să faciliteze căile de acces spre 
profesionism ale campionilor olimpici 
din țările occidentale.

In condițiile actuale, cînd sportul 
amator și mișcarea olimpică mondială 
cunosc o amploare mereu crescîndă, 
se ridică imperios problema unei mai 
strinse colaborări între C.l.O., pe de 
o parte, și federațiile internaționale și 
comitetele olimpice naționale, pe de 
altă parte. Este cu totul nefiresc ca 
organele sportive care se ocupă de 
organizarea a numeroase campionate 
mondia’e și europene — federațiile 
internaționale — precum și comite
tele olimpice naționale, care răspund

da sea- 
de însăși

prim mo- 
este des-

Rom in

ca, în

(Roș.) 9,0 ; 
G. Cutulea 

50,0 ; lungi- 
St. Băjan (M) 
înălțime : FI. 

Boancă (S) 1,20. C. 
STĂNESCU, coresp.). 

CIMPULUNG MUS- 
CEI. La faza raio
nală au luat parte 
peste 200 de elevi 
din localitate și din 
comunele raionului. 
BĂIEȚI : 60 m : I.

500 m : D. Balea 1:28,0 ; 
înălțime :

M. Popes- 
FETE : 60 m : Stei. Nedel-

300 m : L. Onciul 48,6 ; lun- 
St. Nedelcu 4,53 ; înălțime : Alex.

1,22 : greutate : R. Cataran- 
(GAB. BADESCU, coresp.).

212 concurenți au parti- 
60 m ;

Dincă 30.0 ; 
; lungime ț 

lungime :
, coresp.).

ORGANI.

Borcănescu 8,2 : 
lungime : M. Popescu 4,75 ;
M. Pravăț 1.30 : greutate : 
cu 9.32 ; FETE : 60 m : !
cu 8,7 ^300 m : L. Onciul 
gime
Moiceanu 
ciuc 7,35.

CARACAL. __ _______ ...
cipat la faza raională. BĂIEȚI :
M. Militaru 8.5 : 200 m: ~ ’'J“
500 m : P. Pîrlogea '
N. Betulescu .

Barbu 4,19. (G. DONCIU.
CONCURSUL DE MARS 

DE CLUBUL VICTORIA
BUCUREȘTI

I.

ZAȚ

5,28 ;
C. 

1:28,0 
FETE

sportiv Victoria a organizat 
dimineața un concurs de marș

Clubul 
duminică .
în cadrul căruia s-au desfășurat probe 
de 3 km. 5 km și io km. Un rezultat 
surprinzător a fost înregistrat de măr
șăluitorul- Gh. Maftei, care a 
proba de 10 km cu un timp 
49:32,5.

Iată rezultatele înregistrate : 
JUNIORI - 1. C. Clement (Victoria)
14:57.4 ; 2. I. Rusnac (Victoria) 15:23 :
3. M. Ciurea (Autobuzul) 16:03 ; 5 KM
TINERET - 1. D. Routes (Victoria) 
24:56 ; 2. A. Spătaru (Metalul) 26:02 ;
3. I. Urse (Metalul) 26:24,6 ; " ----
SENIORI - 1. Gh.
49:32.5 ; 2. M. Sfănțuică (Metalul) 49:55 :
3. D. Paraschivescu (Victoria) 50:07 ;
4. N. Toader (Victoria) 51:51, 5. I. Bârbu 
(Metalul) 52:07,8.

Pe echipe cel mai bun punctaj a fost 
obținut de clubul Victoria, care a to
talizat 38 p, urmat în clasament de 
clubul Metalul cu 23 p.

___  NÎCOLAE NICOLAE, coresp.

cîștigat 
bun :

3 KM

io KM
Maftei (C.C.A.)

o

comitetelor

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a,.. _ - Nr.



Turneul Internațional ffc îotftal dc la New York

La 3 iunie, la ora 19 se va auzi 
■ primul sunet de gong la campionatele 
i europene de box de la Belgrad. Un 
î număr de 208 boxeri din 25 de țări 
i își vor disputa întîietatea în această 
țcompetiție, cea mai mare din istoria 
i campionatelor de box ale continen- 
itului nostru.
; • Iată ultimele știri în legătură 
[pregătirile și loturile boxerilor. 
L U.R.S.S. Lotul sovietic de box
ipregătește de mult timp în vederea 
I campionatelor. Din echipa U.R.S.S. 
?fac parte printre alții : Stolnikov
: (cat. muscă), Grigoriev (cat. cocoș), 
Zasuhin (cat. pană), Nil* onor or (cat. 
semiușoară), Pozdniak (cat. semigrea), 
'Abramov (cat. grea) etc.

SIEGMUND — născut la 19 decembrie 
1936. Este maestru emerit al sportu
lui; cîștigătorul medaliei de bronz la 
J. O. de la Roma. A susținut 70 de 
partide, pierzînd 18.

DINAMO BUCUREȘTI SUSȚINE
AL

AZI LA MONTREAL
Grigorii Taran (U.R.S.S.^ 

nou record mondial

cu

SUEDIA. Iată lotul, în ordinea ca
tegoriilor : Persson, Svedberg, Rapp, 
Larsson* Johansson, Waitersson, Ho
berg, Hansson, Freiman, Norling.

se
FINLANDA. Numai trei boxeri fin

landezi vor lua startul: Purhonen 
(cat. semiușoară), Jarvenpăa (cat. se- 
mimijlocie) și Mattsson (cat. mijlocie).

AL TREILEA JOC
trimisul

TURNEULUI la 3000 m obstacole

R. S. CEHOSLOVACA. Din lotul 
cehoslovac fac parte campionul olim
pic Nemecek precum și alți boxeri 
cunoscuți : Nemec, Matula, Nedela, 
Maku și Ga-dos.

R. P. UNGARA. Lotul boxerilor 
maghiari cuprinde 8 sportivi. Antre
namentele au fost conduse de cam
pionul olimpic Laszlo app și de cu- 
noscuții antrenori Adler Zsigmond șt 
'Arpad Enekes. Din lot fac n—«- (cu 
excepția categoriilor mijlocie și semi
grea) în ordinea categoriilor: Forro, 
Torok, Baranyai, Pal’, Sebok ’’ Ne- 
Tfieth. Budai și Szabo.

ITALIA. După succesul repurtat de 
boxerii italieni la J. O.; un mare nu
măr de „olimpici" — printre care 
Curcetti, Benvenutti, De Piccoli — 
au trecut la profesionism. Astfel, Fe
derația de specialitate a fost în mare 
dificultate în 
care figurează 
noi. Cei mai 
ționați sînt: 
Venturi.

alcătuirea lotului, în 
acum o serie de nume 
cunoscuți dintre selec- 
Zamparini, Saraudi și

ANGLIA. Specialiștii englezi aș
teaptă „lucruri mari" de la cele două 
mari speranțe : Rudkin (cat. muscă) 
în vîrstă de 18 ani, un veritabil ur
maș al lui Terry Spinks, și 
Walker.

„greul"

R. D. GERMANA. Iată o scurtă 
prezentare a lotului R. D. Germane, 
transmisă de corespondentul nostru 
din Berlin, Gerhard Lerch : în ordi
nea categoriilor (cu excepția catego
riilor mijlocie și semigrea) BABIASCH 

născut la 21.IH.937. A susținut 108 
• meciuri și a pierdut 23. A debutat în 
1 1958 în echipa reprezentativă, cînd l-a 
învins la puncte pe maghiarul T'Tok. 
'A cîștigat titlul de campion ’ R. D. 
Germane în 1956 și 1961. RE:NER 

i POSER — născut la 5 mai 1341. A 
■Susținut 96 meciuri și - pierdut oar

A fost campion al țării la juniori 
jJîp 1959. HEINZ SCHULTZ - născut 
■"Ui 5 ianuarie 1935. Este maestru al 
sportului, a fost campion al țării la 
juniori în 1951. De atunci a cîștigat 
de trei ori titlul de campion al R.D.C.

' fA susținut 181 meciuri și a pierdut 
Î20. HERBERT OLESCH - născut la 
>1 ianuarie 1935. Este campion al 
■R. D. G. pe anul 1961. A cîștigat 
"x'2 meciuri, 15 le-a terminat la ega
litate și a pierdut 37.

! BUSSE — născut la 17
'1939. A cîștigat campionatul R.D.G. 
■ în 1060-1961. La J.O. de la Roma a 
'«fost eliminat de Enghibarian. A sus
ținut 81 de meciuri, dintre care a 

. pierdut 9. BRUNO GUSSE — născut 
fțft 8 mai 1937. A cucerit locul III la 
; campionatele europene de la Lucerna, 
: iar la Roma a pierdut la 
tjfața sovieticului Radoniak. 
j campion de juniori și de 
campion de seniori al R.

«•susținut 134 meciuri dintre care a 
[pierdut 35. H. NEIDER — născut la 
«24 septembrie 1939. A fost de trei 
i ori internațional, cucerind tot atîtea 
victorii. In cele 96 de partide susți
nute a fost învins de 15 ori. G.

’ SPARTAK MOSCOVA LA PRIMA 
INFRINGERE

WERNER 
noiembrie

puncte în 
A fost 
trei bri 
D. G. A

Tn campionatul Uniunii Sovietice
■ S-a desfășurat o nouă etapă — cea 
Ș de a IX-a. Fruntașele celor două se- 
j,rii au obținut noi victorii. Iată, de 
«.«altfel, rezultatele înregistrate: seria 
f-f: Torpedo Moscova — Daugava Riga 
'B—1, Dinamo Tbilisi — Lokomotiv 
■Moscova 4—0, Neftianik Baku — 
pS.K.A. Rostov 1—0, Admiralteet Le- 
f ningrad — Trud Voronej 2—1, Spar- 
; tok Vilnius — Avangard Harkov

1—1. Dintre rezultatele consemnate 
ț în seria a doua se remarcă înfrîngerea 
cu 2—0 suferită de Spartak Moscova 

' în întîlnirea cu Belarus Minsk, ulti- 
;.ma clasată. Aceasta este prima în- 
fringe: e a moscoviților și ea face ca

■ toate cele 22 de echipe să fi cunoscut 
‘ pînă acum cîte o înfrîngere sau mai
«multe. Iată celelalte rezultate inre- 

; gistrate în etapa a 9-a : Dinamo Mos- 
, cova — Kalev Tallin 1—0, Ț.S.K.A 
ț — Zenit Leningrad 3—1, Pahtakir 
iTașkent^— Moldova Chișinău 3—2, 

Kiev 
celor

P-.

Kairat Alma Ata — Dinamo
0—2. In fruntea clasamentelor ___
două serii se află : Torpedo — 14 p., 
Neftianik — 12 p„ Avangard — 11 
p. (seria I) și Dinamo Kiev — 12 
p., Ț.S.K.A. — 11 p., Pahtakor 
p. (seria Il-a).
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UJPESTI DOZSA -
0—1 !

TATABANYA

Cu trei etape înainte 
Campionatului ungar,

l --------------

de încheierea 
situația în

• Comisia de organizare 
pionatelor europene de box 
lecționat 3000 de insigne c_. 
date 
cere

ft cam- 
a con- 

care vor fi 
participanților la marea între- 

europeană.

Boxerii străini care vor fi pre
ia Belgrad vor avea posibilitate 
continue antrenamentele în să-

zenți
să-și
Iile Partizan, Radnicki și Steaua Ro
șie.

MONTREAL 29 (de Ia 
nostru). — Am plecat luni dimi
neață cu autobuzul din New .York 
și am ajuns la Montreal după o 
călătorie foarte obositoare, care a 
durat mai bine de 10 ore. După cum 
se știe, în acest mare oraș cana
dian (aproape 2.000.000 de locuitori), 
situat în partea sudică a țării, nu 
departe de frontiera cu Statele Unite, 
Dinamo București va susține marți 
seară cel de al treilea joc al tur
neului. Partida va avea loc 
nocturnă, începînd de la ora 
(ora 2 la București) pe stadionul 
„Molson". După aprecierile organi
zatorilor locali, numărul spectatori
lor va fi aici 
New York, fotbalul fiind în Canada 
mai popular decît în S.U.A. In ve
derea întîlnirii cu echipa canadiană, 
dinamoviștii au făcut imediat după 
ce au sosit la Montreal, un ușor 
antrenament de acomodare, chiar pe 
stadionul pe care vor juca. In urma 
accidentării lui Țîrcovnicu și Anghel 
în meciul de duminică, dinamoviștii 
au de soluționat unele probleme di
ficile în ce privește alcătuirea for
mației. In afara lor, Dinamo 
poate conta nici pe Popa și 
indisponibili și ei.

In 
romînă 
pînă ; 
dornici

ln
20

mai mare decît la

nu
Eftimie,

echipa 
pierdut 

și sînt

în formație figurează 
sud-americani.

• înainte de începerea campiona
telor, comisia internațională de ar
bitri A I.B.A. se va întruni la Bel
grad. Cu acest prilej numeroși arbi
tri judecători din țările europene își 
vor da examenele de arbitri interna
ționali. Dintre oficialii noștri va par
ticipa la acest examen arbitrul VIC
TOR POPESCU.

vederea meciului cu 
i localnicii (care au 
acum două meciuri 

de un rezultat favorabil), 
au chemat special din Anglia pe 
centrul atacant Ken 
evoluat pînă nu de 
mația Leicester City, 
despre adversara 
Concordia Montreal, 
dintre cele mai 
fotbal din 
nouă, 
numele de Sparta. In anul următor 
numele său a fost „Alouettes" 
(„Giocîrliile", în limba franceză), iar 
de anul trecut echipa a primit 
numele pe care-1 poartă și în pre-

Leak, care a 
mult în for- 

Cîteva cuvinte 
dinamoviștilor, 
Ea este una 

bune echipe de 
Canada. E o formație 

înființată în anul 1958 sub

Concursul internațional de tir de la Moscova
T, Ciulu pe primul Ioc Ia 3x40 poziția culcat

MOSCOVA, 29 (prin 
începînd de sîmbătă, 
Uniunii Sovietice se desfășoară 
concurs internațional de tir la care 
participă sportivi din Uniunea So
vietică. R.P. Romînă, R.P. Ungară, 
R.S. Cehoslovacă, Iugoslavia și R.D. 
Germană. întrecerile de pînă acum 
au fost net dominate de către tră
gătorii sovietici. Dintre concurenții 
invitați singurul care a reușit să 
ocupe un loc fruntaș într-o probă 
a fost țintașul romîn T. Ciulu, 
clasat pe locul I 
3x40 focuri, 
ciștigătorii probelor:
BER: 1. Guscin (U.R.S.S.) 557 p. 
Concurenții romîni T. Bodnărescu și 
T. Jeglinschi au ocupat locurile 
17 și, respectiv, 19 cu cîte 525 și, 
respectiv, 517 p. ARMA LIBERA 
3x40 : POZIȚIA CULCAT : 1. T. Ciulu 
(R.P.R.) 394 p, (13 m) ; 2. Kudreașov

telefo-n). — 
în capitala 

un

T. 
la proba 

poziția culcat. 
’ ‘ PISTOL Li

de
Iată

fruntea clasamentului este departe de 
a fi clară. După un meci nul și trei 
înfrîngeri consecutive în ultimele 
patru etape, liderul autoritar de pînă 
acum, Ujpesti Dozsa, este amenințată 
să piardă primul ioc „pe linia de so
sire". In cea de a 23-a etapă Ujpesti 
Dozsa a fost învinsă chiar la Buda
pesta de către Tatabanya, cu 1—0. 
Celelalte două fruntașe ale clasamen
tului, Vasas și M.T.K., au terminat

(U.R.S.S.) 394 (10 m) ; 3. Niazov 
(U.R.S.S.) 394 p. (8 m)... 15. Antal 
385 p,... 19. Văcaru 381 p; 20. Enea 
379 p; POZIȚIA IN GENUNCHI : 1. 
Niazov 391 p;... 14. Văcaru 376 p; 15. 
Ciulu 375 p,... 19. Antal 370 t>, 20. 
Enea 369 p; POZIȚIA IN PICIOARE: 
1. Bogdanov 373 p; ...12. Antal 352 p. 
...14. Ciulu 349 p; ...18. Enea 344 p, 
19. Văcaru 343 p; TOTAL PE TREI 
POZIȚII: 1. Niazov 1151 p; ...13.
Ciulu 1118 p, ...16. Antal 1107 p, ...18. 
Văcaru 1100 p, 19. Enea 1092 p.

ARMA LIBERA 60 FOCURI CUL-
.6.

ÎL Văcaru 575 p. 
19. Ciulu 568 p.

1. Bakanov

CAT SENIORI : 1. Niazov 590 p. 
V. Enea I 
...14. Antal
PISTOL
(U.R.S.S.)
p. ...11. V.

580 p.
1 574 p.

VITEZA :
589 p, ...8. I. Tripșa 574 

. Atanasiu 557 p.

V. PANȚURU 
antrenor

dentă, Ruda Hvezda Bratislava, a 
fost întrecută cu 1—0 de către Tatran 
Preșov. Alte rezultate ale etapei s 
Slovan Nitra — Banik Ostrava 2—2, 
Spartak Stalingrad — Spartak Hrs- 
dec Kralove 3—0, Slovan Bratislava 
— Ruda Hvezda Brno 4—1, Snop
Kladno — Dynamo Praga 6—2, Jed- 
nota Trencin ' ■ • ~
înaintea 
mentul

Spartak Trnava 1—2. 
ultimelor trei etape, clasa- 
are următoarea înfățișare:

meciul lor direct la egalitate’. 1—1. 
Cu cîte un joc mai puțin, aceste for
mații se află la un punct (Vasas), 
respectiv, două de Ujpesti Dozsa. 
Alte rezultate: Dorog — Honved 
2—1, Pecs — Ferencvaros 2—0, Cse- 
pel. — Diosgybr ]—], Szeged — 
Gyor 4—3, Debrețin — Salgota.jan 
2—4. In clasament s Ujpesti Dozsa 
33 p., Vasas 32 p., M.T.K. 31 p., 
Salgotarjan 29 p. etc.

DUKLA PRAGA ȘI-A NETEZ'T 
DRUMUL SPRE TITLU

Deși a terminat la egalitate (1 — 1) 
cu Spartak Sokolovo în cea de a 23-a 
etapă, Dukla Praga și-a netezit în 
mare măsură drumul spre titlul de 
campioană, deoarece cealaltă -preten-

p., urmată de RudaDukla Praga 34
Hvezda Bratislava cu 29 p., Tatran
Preșov 25 p., Banik Ostrava și Spar
tak Sokolovo — ambele cu cîte 24 p,

CAMPIOANA FRANȚEI VA "I 
DESEMNATA IN ULTIMA ETAPA

Penultima etapă a campionatului 
francez n-a clarificat de loc soarta 
primului loc, deoarece atît Monaco 
cît și Racing au terminat la egalitate 
(1—1) cu Le Havre și, respectiv, 
Reims. In felul acesta ultima etapă 
va fi decisivă pentru desemnarea e- 
chipei campioane. Alte rezultate înre
gistrate în etapa a 37-a ; Sedan — An
gers 1—2, Troyes — Lyon 2—3, Va
lenciennes — Grenoble 1—0, Rennes 
•— Stade Francais 0—2, Rouen —

zent. 
jucători 
dintre aceștia pe brazilienii 
(fost la Corinthias și Sao Paulo), 
Lacerda (care a jucat în ultimii 
doi ani la Cruzeiro), Jorje (fost la 
Palmeiras pînă în 1959), Dadderi-o 
și Marinaro (ambii din Argentina) 
care se numără printre cei mai buni 
jucători ai echipei. In partida cu 
Dinamo București poarta echipei 
Concordia va fi apărată de englezul 
Macedo de la Fulham, selecționat 
de mai multe ori 
tineret a Angliei.

★
Partida F. C. Bangu — Beșiktaș s-a 

terminat cu scorul de 6—1 în favoa
rea brazilienilor.

RADU URZICEANU

numeroși 
Amintesc 
Gambaro

în echipa de

de perfor-i 
de 3000 m 
stabilit un 

timpul da 
de 8:31,4

Prima zi a concursului de atletism 
de la Kiev, care reunește pe unii ding 
tre cei mai buni atleți din U.R.S.S., 
a fost marcată de o serie 
manțe valoroase. In proba 
obstacole Grigorii Taran a 
nou record al lumii cu 
8:31,2. Vechiul record era
și aparținea atletului polonez Krzysko- 
wiak. Irina Press a cîștigat proba 
de 80 m garduri în 10,8 sec (cel mai 
bun rezultat din lume din actualul 
sezon). Proba de 100 m plat s-a în
cheiat cu victoria atletei Larisa Zvenka 
în 12,0 sec. (Agerpres).

Luptătorii romîni au sosit la Yokohama
TOKIO 29 (Agerpres). — Tn ve- lui și Republicii Arabe Unite. Luptă-- 

derea campionatelor mondiale de lup- torii celor trei țări își continuă pre- 
te, care vor începe la 2 iunie la Yo- h a t kohama, au sosit în Japonia echipele Kat,rlle. m sala unde s4 va desfășură 
selecționate ale R.P. Romîne, Iranu- competiția.

Imtîlnirea internațională de șah
r

R. P. Romînă—R. S. S. Gruzină continuă azi
Șase partide decise și cinci rtmize ta 

primele două zile de joc ale întîlnirii 
prietenești dintre șahiștii romîni și cei 
gruzini, au făcut ca tabela de scor să 
indice un avans de 2 puncte pentru 
oaspeți. Dar — așa cum arătam în cro
nica noastră de ieri — cele cinci par
tide întrerupte din turul doi pot modi
fica scorul în favoarea echipei romîne, 
patru dintre ele prezentînd poziții avan
tajoase jucătorilor noștri.

Cele mai ușoare probleme pare a avea 
Soos în fața Ini Ghiorgadze. După ce 
în jocul de mijloc echipierul nostru a 
dat calitatea pentru un pion trecut, el 
a reluat-o în criza de timp a adversaru
lui și la întrerupere are și un puternic 
atac. Avantaj material are și tînăml 
nostru campion Fl. Gheorghiu în (ața 
juniorului gruzin Djindjihașvili : o fi
gură pentru doi pioni. Cum damele sînt 
încă prezente pe tablă și poziția regelui 
advers este deschisă, se poate aștepta 
ca jucătorul romîn să-și mărească avan
tajul prin atac.

Justificate speranțe an și cele două 
jucătoare ale noastre, care au întrerupt 
partidele lor duminică scara. Fosta cam
pioană a țării, Margareta Teodorescu, 
are un pion în plus într-un final de ne
buni de aceeași culoare. Realizarea avan
tajului cere însă atenție și precizie. 
Foarte frumos a jucat Margareta Pere- 
voznic (introdusă în echipă în al doilea 
tur) în partida cu Ceaikovskaia. Mălin- 
du-și constant presiunea pe flancul da
mei, unde are doi pioni legați și avan
sați, echipiera noastră a ajuns într-un 
final net avantajos.

în fine, mai este de terminat și o 
partidă în care maestrul gruzin Șișov 
are o poziție mai bună în fața lui Drimer. 
Acesta a rămas cu un pion în minus din

Lens 6—2, St. Etienne ■— Toulouse 
1—0, Nice — Nancy 1—4, Limoges 
—- Nîmes 4—1. Clasament: Monaco 
și Racing cîte 55 p., Reims 48, Rouen 
44, Nîmes 43 p. etc. In coada clasa
mentului : Valenciennes, Limoges, 
Stade Francais — toate cu cîte 30 
p., Grenoble 27, Troyes 15. In ultima 
etapă : Monaco — Valenciennes și Le 
Havre — Racing.

Ț.D.N.A. — VIRTUALA
CIȘTIGATOARE A 

CAMPIONATULUI BULGAR

Deși au mai rămas de disputat trei 
etape, lupta pentru primul loc în 
campionatul bulgar este deja înche
iată, deoarece Ț.D.N.A., învingătoare 
în etapa a 23-a cu 2—1 în partida cu 
Ciorno More, este virtuală cîștigă- 
toare a competiției, avînd acumulate 
37 puncte. Levski. învinsă cu 1—0 
de Marek, se află pe locul 2 cu 29 
p. Celelalte rezultate ale etapei t 
Slavia — Beroe 1—0, Lokomotiv — 
Spartak Varna 2—1, Spartak Sofia
— Septemvri 3—0, Spartak Plovdiv
— Botev 2—2, Dunav — Minior 1—3.

IN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

Marocului a întrecut 
echipa Ghanei în meci 
pentru preliminariile 
mondial și va întîlni 

în

Selecționata 
cu 1—0 (I—0) 
retur contînd 
campionatului
în faza următoare a competiției 
două meciuri echipa Spaniei.

jocul de mijloc, pe care n-a putut să-l 
reia în condiții bune, iar acum, în fi
nalul de turnuri și piese ușoare, acest 
avans al adversarului atîrnă greu... Nu 
este exclus, totuși, ca să fie găsită la 
analiză o cale de remiză.

Dacă „pronosticurile" noastre se reali
zează, rămîne deci ca azi dimineață, după 
epuizarea întreruptelor, reprezentativa 
R.P. Romîne să încheie cel puțin egal 
prima jumătate a meciului cu R.S.S. 
Gruzină. Reamintim scorul de pînă a- 
eiint : 6*/2—4'/2 pentru șahiștii gruzini, 
cinci partide fiind întrerupte.

Jucarea partidelor întrerupte din turul 
doi este programată pentru azi, începînd 
de la oră 9, în aula Bibliotecii centrale 
universitare. Ieri cele două echipe au 
avut o zi de odihnă. Intîlnirilc din tu
rul trei încep azi după amiază — de la 
ora 17 — în aceeași sală. Meciul con
tinuă mîine la aceleași ore.

RADU vOIA

• In primul meci al finalei compe
tiției de vo-lei „Cupa campionilor euro
peni" echipa feminină Dinamo Mos
cova a învins cu 3-2 (11-15, 15-9. 
15-4, 12-15, 15-9) echipa A.Z.S. Var. 
șovia. Al doilea joc urmează să s* 
dispute la Moscova.

• în cadrul unui concurs univer 
sitar de atletism desfășurat la New 
York, Frank Budd a realizat în prob? 
de 100 yarzi timpul de 9,6 sec. To 
el a cîștigat proba de 200 yarzi îr 
21,4 sec.. Proba de înălțime s-a înche 
iat cu victoria lui John Thomas, car* 
a realizat numai 1,95 m.

’•> Duminică seara la Plovdiv, în. 
tr-un meci contînd pentru semifinalei* 
competiției feminine’ de baschet „Su
pa campionilor europeni", echipa A 
kademik Sofia a învins eti scorul d< 
72-66 (33-33) echipa Slovan
Praga. Returul acestei întîlnirf 
desfășura la Praga.

Orbi:
se vi

rugbFinala campionatului de 
al Franței a opus duminică k 
echipele Beziers și Dax. Vieto 
revenit formației Beziers cu sco.

,,15"
Lyon
ria a
rul de 6-3, care succede astfel f><
lista echipelor campioane ale Frânte 
formației Lourdes.

s-au desfășura 
Gea de a 8-; 
237 km) a fos

® In Turul Italiei 
pînă acum 9 etape. 
(Gosenza — Tarento, 
cîștigată de olandezul Piet Van Est
iar cea de a 9-a desfășurată ieri in. 
dividual contra-cronometru pe ruts 
Tarento-Bari (53 km) a revenit Iran, 
cezului Anquetil în lh 08:01,0, medi* 
orară 46,753 km. In clasamentul ge 
neral continuă să conducă belgianu 
Van Tongerloo.
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