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„Rugbiștii romîni și-au confirmat din nou valoarea11’
interviu cu tov. ROMULUS POPESCU, secretarul general al Federației Romîne | 

de Rugbi

FLORILE VIEȚII...
9

Pe pajiști, in parcuri și grădini, printre roze, maci sau 
margarete, aleargă copiii. Flori vii, florile vieții. S-a 
îndatinat ca 1 iunie să fie ziua lor, deși in fiecare 

clipă se revarsă asupra tinerelor mlădițe dragostea și grija 
partidului nostru, a întregului popor. Ni se umple inima 
bucurie văzindtlPle cum cresc puternice și viguroase, 
trupurile oțetite in aer, soare și lumină, însusindu-și, 
minți agere, învățătura. Nimic nu este precupețit pentru

O lecție tactică T Așa se 
pare. Cei mai mici baschet- 
baliști de la Palatul Pionie
rilor învață tainele jocului cu 
balonul la coș.

de 
eu 
cu 

a 
face din copiii patriei noastre generații de nădejde, schimbul 
de miine al constructorilor socialismului.

Școli spațioase și dascăli inimoși, manuale gratuite, palate 
de vis in care zburdă pionierii, tabere de odihnă la munte 
și la mare, stadioane și terenuri de sport fac parte din 
bucuriile copilăriei de astăzi. învățătura, joaca și sportul se 
împletesc armonios in viața lipsită de griji a celor mai mici 
cetățeni ai patriei. Fiecare zi este pentru ei frumoasă și 
interesantă, toate căile in viață și in muncă le sint larg 
deschise.

Activitatea sportivă a copiilor este foarte bogată. Mii și 
mii se întrec in concursurile pionierești, peste 17.000 de elevi 
își însușesc măiestria în cele 52 de școli sportive, campiona
tele republicane școlare adună pe stadioane zeci și zeci de 
mii de tineri sportivi. In viața copiilor noștri educația fizică 
și sportul ocupă un loc de seamă, ajutindu-i să crească 
puternici și sănătoși, adueîndu-și o contribuție prețioasă la 
educarea tinerii generații in spiritul moralei comuniste.

Să țineți minte copii: n-a fost din totdeauna așa și ni:i 
pretutindeni in lume lucrurile nu se petrec la fel! Părinții 
Și bunicii 
copilăriei 
orinduirii 
și bucata 
Să mai

in anii crunți ai
viafa copiilor era neagră ea

voștri, oameni ai muncii, nu au cunoscut bucuriile 
pe care o trăiți voi ! Pe atunci, 
burghezo-moșierești, 
de piine ce cu greu le-o puneau pe masă părinții, 
amintim că Romînia burghezo-moșierească deținea

tristele „recorduri" ale mortalității infantile și ale analfa
betismului. Dar cite grozăvii nu aflăm astăzi despre soarta 
tragică' a celor mici din țările aflate încă in robia colonială, 
sau despre copilăriile furate acolo unde stăpin este capitalul, 
ori despre familii întregi aflate fără acoperiș, despre mame 
care iși pun capăt zilelor din cauza mizeriei, despre 
.disperate dar rămase fără răspuns...

Copiii noștri nu vor cunoaște nici o dată asemenea
Ochii lor nu vor fi tulburați niciodată de lacrimile suferin
țelor. Viața le este o primăvară luminoasă! Pentru aceasta 
muncesc și luptă vrednicii lor părinți, pentru aceasta veghează 
partidul nostru iubit.

...Intr-o seară de neuitat, pe Stadionul Republicii, cind 
zecile de mii de spectatori aplaudau furtunos minunata repri
ză pionierească din cadrul marelui spectacol popular organizat 
in cinstea celei de 
voci cristaline s-au
■ mulțumim din

Copiii mulțumeau

apeluri

dureri.

a 40-a aniversări a partidului, sute de 
contopit intr-una singură rostind :
INIMA PARTIDULUI !

pentru viata lor fericită...

15. Ciobănit

Lotul reprezentativ de rugbi al țării noastre, care a par
ticipat la cea de a Hl-a ediție a „Cupei Păcii", s-a înapoiat 
marți la prînz in Capitală. După cum se știe, rugbiștii romîni 
au realizat în această inlrecere internațională o performanță 
remarcabilă, cucerind pentru a treia oară consecutiv trofeul 
pus in joc. Amănunte în legătură cu această întrecere spor
tivă găzduită de sportivii cehoslovaci ne-au fost furnizate de 
către tov. Romulus Popescu, secretarul general al F.R.R. și 
conducătorul delegației noastre..
— Am avut satisfacția de a 

cîștîga și în acest an „Cupa 
Păcii" ne-a spus tov. Popes
cu. Așa cum au evoluat, rugbiș
tii romîni și-au confirmat din 
nou valoarea și mai ales ma-

ti — desigur — și mai edifi- | 
catoare în această privință.

— Ce calificativ poate fi J 
dat organizatorilor tur-1 

neiitui ?

Concursul cultural-sportiv al tineretului

sau con-

In asociațiile sportive hune- 
dorene Concursul cultural- 
sportiv este în plină desfășu
rare. Mii de tineri și tinere 
s-au prezentat la startul diferi
telor probe incluse în program, 
luptînd cu ardoare pentru a 
se califica în fazele superioare. 
Astfel, la Minerul Teliuc, la în
trecerile de trîntă, popice, vo
lei și fotbal, au participat peste 
120 de sportivi. La asociația 
Știința, 480 de gimnaști, fot
baliști, voleibaliști și voleiba
liste s-au avîntat în întreceri 
dîrze, cei mai buni nefiind cu- 
noscuți decît după terminarea 
ultimelor partide
cursuri. Lucrurile s-au petrecu: 
la fel și la asociațiile Victoria 
Călan (180 participanți); Mine
rul Ghelar (120). Siderurgia 
(260), Ardealul tehnic (75).

La actuala ediție a Con
cursului cultural-sportiv între
cerile ce au avut loc în aso
ciațiile hunedorene au fost de 
un nivel tehnic superior celui 
de anul trecut. Fără îndoiala 
că la creșterea nivelului tehnic 
al competițiilor a contribuit și 
faptul că în mijlocul tinerilor 
concurenți s-au aflat întotdea
una cadre calificate, sportivi 
fruntași (ca de ex. prof. Const 
Ciontesott — antrenor atletism. 
Nicolae Pănoiu — voleibalist 
clubul Corvinttl, Aurel Stoia- 
iiov — - voleibalist categ. a 11-a 
și mulți alții).

Voleibalistul Aurel Stoianov,

Boxerii romîni au plecat ieri la Belgrad
Ieri .după-amiază, pc aeroportul 

Băneasa a fost un entuziasm de
osebit. entuziasm caracteristic 
plecărilor sportivilor noștri peste 
hotare. Numeroși iubitori ai spor
tului cu mAnuși au venit șă-i

conducă și să ureze succes celor 
zece boxeri reprezentanți ai țării 
noastre la Campionatele europene.

Cu cîtcva minute înainte de 
plecare ani - avut o scurtă convor
bire cu antrenorul lotului Ion

Chiriae, care ne-a declarat ur
mătoarele :

— „Nu pol să fac pronosticuri. 
Vă pot asigura insă că ccliipa 
este bine pregătită și că fiecare 
dintre băieți este hoturît să dea 
totul pentru a obține rezultate cit 
nuii bune"".

Ne scriu corespondenții
O ASOCIAȚIE SPORTIVA 

SĂTEASCA FRUNTAȘA

înființata cu trei ani în urmă 
asociația sportivă „Colectivistul* 
din satul Con gctz, regiunea Do- 
brogea, a reușit să obțină rosul- 
ale frumoase în acțiune^ (le a- 

tragere a cit mai mulți tineri, și. 
tinere pe terenul de sport. Astfel, 
'teste 100 de săteni sînt membri 
w U.C;F.S. cu cotizația plătită 
a zi. Ei. sini. încadrați în secțiile 
le atletism, oină, fotbal,, lupte 
d., volei, reprezentînd cu cinste 
culorile asociației dor în dife- 
>lele competiții. De buna pregătire 
i sportivilor se ocupă cu multă 
Iragoste utemistcle Ioana Firțt- 
leasă și ■ Elena Feleagă, ca și 
nsțrucforul Dumitru Țăgîrță. Co
lectiviștii din aoeaslă asociație 
iportivă și-au propus - ca, in cu-

firul, să-și amenajeze, prin resur
se locale, o arenă de popice.

ION TURSIE-coresp.

ȘI-AU REAMENAJAT 
BAZA SPORTIVA

S ppnt i vi i di n oraș ui Suc el e 
și-au reamenajat prin muncă vo
luntară terenurile de fotbal, vo
lei, baschet și pista de atletism 
a bazei sportive „Precizia* din 
localitate. In cadrul acestei ac
țiuni, s-au remarcat în mod deose
bit elevii Școlii medii profesio
nale, care- au prestat peste 300 
de orc de. mutică .voluntară. De a- 
semcnea deputății I. Mure șan u și 
I. Lazăr au constituit exemple 
mobilizatoare pentru tinerii din 
echipele de producție pe care le 
conduc în uzina ..„Electroprec.izia*.

V;; SECARE AN U. — cores#..

La Campionatele europene de 
box, care vor începe sîmbătă la 
Belgrad, vor participa următorii 
zece sportivi romîni : Mircea Do- 
brescti (musca), 1‘uiu Nicolae 
(cocoș), Constantin Gheorghiu 
(pană). Gustav Simonca (semi- 
ușoarîl). Iosif Mihalic (ușoară), 
Vasile Mirza (seniimijlocie), Vir
gil Badea (mijlocie mică), Ion 
Monea (mijlocie), Gheorghe Ne
grea (semigrea) și Vasile Maritl- 
țan (grea). Delegația noastră 
este condusă de tov. Gli. Calcan, 
președintele Federației Romîne de 
Box. Din ea mai fac parte: an
trenorul lotului Ion Chiriae, an
trenorul federal Ion Popa, arbitrul 
international Ion Boamfă și me
dicul Ionel Slănescu.

Urăm din țoală inima succes 
sportivilor noștri la marca com
petiție pugilistică care va avea 
loc în capitala R.P.F. Iugoslavia!

r, u.

rele succes de arwl trecut cînd 
i-am întrecut pe francezi. 
Rugbiștii noștri s-au impus, 
special pe plan tehnic și I

. în 
tac-

de pildă, 
trecerilor 
asociația 
rut. Aci, 
tinere

a fost „sufletul" în- 
ce s-au organizat în 
sportivă Constructo- 

peste 800 de tineri și 
au intrat în concurs 

bine antrenați, oferind numero
șilor spectatori întreceri de ca
litate și constituind totodată, 
pentru aceștia, un îndemn de a 
veni pe stadion, de a se angre
na în activitatea sportivă.

De un deosebit interes s-au 
bucurat anul acesta, în cadrul 
întrecerilor Concursului 
ral-sportiv al tineretului, 
dansului 
sportului", 
„Ziua celor mai bune formații 
evidențiate cu prilejul întreceri
lor pe asociații". Acestea au 
dus la creșterea numărului de 
participanți în cadrul Con
cursului cultural-sportiv al ti
neretului, precum și la ridica
rea calității concursuri lor.

V. P.

— Organizatorii au făcut to-i 
tul pentru a ne simți cit ma< j 
bine. In această direcție ei n-au ț 
precupețit nici un efort. Condi-1 
♦iile de cazare, terenurile, pro- \ 
gramul cultural, atmosfera ou ' 
care am fost înconjurați — to- 1 
tuf a fost ireproșabil. Sportivii ț 
cehoslovaci au fost într-adevăr i 
gazde foarte bttne.

Ei au fost tot 
atenției. Cei 
Sava — în 

Cehoslovacă

întimpul 
mai buni, 
meciul cu 

a fost cel

cultu-
„Ziua 

și jocului", „Ziua 
„Ziua cîntecului",

tic. 
centrul 
Penciu, 
R. S. 
mai activ jucător de pe teren —
Moraru și Rusu. De asemenea, 
Iliescu, Cordoș și Drobotă au 
dat deplină satisfacție.

— Cum apreciați valoa
rea jocurilor ?

— In raport cu edițiile pre
cedente, soeot că nivelul între
cerilor a tost cu mult mai ri
dicat. Explicația trebuie găsită 
pe de o parte prin saltul cali
tativ al rugbiului din R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană și 
R. P. Polonă, iar pe de altă 
parte prin comportarea excelentă 
a rugbiștilor noștri. Cred că 
în realizarea acestui salt, com
petiția a avut un puternic rol 
stimulativ. Edițiile viitoare vor

— O ultimă întrebare : t 
care a fost 
trajelor ?

— In ceea ce 
fost mulțumiți, 
cardi care a condus meciurile I 
noastre cu R. P. Polonă și R. S. 1 
Cehoslovacă s-a arătat a fi ua | 
arbitru de talie europeană — • 
sigur pe decizii, totdeauna pe 1 
faze. La fel; cehoslovacul Nech- J 
ransky, arbitrul principal în jo
cul nostru cu R. D. Germană, ) 
a făcut dovada unor frumoase | 
calități, conducind impecabil.

calitatea arbi-l

ne privește am , 
Francezul Sic- •

(Intervin luat de 
TIBER IU STĂM A )

Campionatele internaționale de tenis 
ale R. P. Romine încep marți in Capitală

Plecarea gimnastelor 
noastre la Leipzig 

și la Novisad
Ieri dimineață au părăsit: 

Capitala pe calea aerului gim
nastele noastre fruntașe care1 
vor participa Ia întrecerile „Cu
pei Europei" feminine la Leip
zig. Din delegație fac parte: . 
gimnastele Sonia Iowan și Ele
na Leușteanu, 
denal, 
torul 
Caius

antrenorul fe-
Maria lonescu, conducă- 
delegațiel și antrenorul I 
Jianu.

★
în cursul zilei de ieri a, 
la Novisad echipa fe-;

Citeva zile mai sînt pînă 
cînd pc terenurile acoperite cu 
zgură . roșie din parcul clubului 
Progresul din București vor în
cepe primele 
drul 
na le

De

întreceri din ca- 
camp'onatelor internațio- 

de tenis ale R. P. Romîne. 
altfel, tenismanii noștri 

fruntași se antrenează cu asi
duitate de mai multă vreme pe 
aceste terenuri. In ceea ce pri-

veșfe sportivii străini care și-au 
anunțat participarea, adică ju
cătorii sovietici, polonezi, bul
gari și cei din R.D.G., ei vor 
sosi în ctirînd. Astfel, lotul po
lonez va veni probabil primul, 
șțmbătă, 
delegații urmează să. sosească 
duminică •••—»_ n...» _
se știe, competiția va avea loc 
între 6 și 11 iunie.

în timp ce celelalte

sau luni. După cum

Tot 
plecat 
minină de tineret care ne va' 
reprezenta în confruntarea cu t 
formația de tineret a R.P.F. I 
Iugoslavia. Echipa noastră este I 
formată din următoarele gim-j 
naște: Cristina And.rița, Suz-a- 
na Bodor, Mariana Hie, Ana I 
Moldoveanu, Elisabeta N>agy, i 
Iulia Podoreanu și Cornelia I 
Savu. Conducătorul delegației : ! 
Francisc Lovi. Antrenor: Geor-j 
ge Chiose.

Jată-i pe sportivii, noștri care ■ ne- VOt’'reprezenta la „europenele"" de la Belgrad. 
De. la stingă la dreapta, în ordinea catcgoriiiletr, .sus: Mircea Dobccscu, Puni Nicolae, 
Constantin Gheorghiu, Gustav Simonca, Iosif Mihalik; jos: Vasile. Mîrza, Virgil Badea, 
Ion Monea, Gheorghe .„Negrea, , ^i- Vpsile Mariuțan.



In „Cursa Păcii"

Cicliștii noștri au urcat" tehnic și tactic
La baza succesului re- 

\ purtat de alergătorii ro- 
> mîni în „Cursa’ Păcii" 
! au stat două elemente 
foarte importante: pre- 

' gătirea specifică și pro
gresul tactic. Antrenorii 
celor două cluburi care 
au dat alergători națio
nalei noastre (Ervant 
Norhadian — C.C.A. și 
Nicolae Voicu — Dina
mo) și, în final, antre
norul Nicolae Voicu care 
a lucrat la omogenizarea 
formației și a condus-o 
în această grea competi
ție, și-au adus din plin 
contribuția la obținerea 
succesului: Formația re
prezentativă a R. P. Ro
mîne s-a prezentat la cea 
de a XlV-a ediție a 
„Cursei Păcii" cu o pre
gătire superioară atît în 
ceea ce privește rezisten
ta cît și viteza (ne re
ferim nu numai la sprint, 
ci și la viteza medie ri
dicată în care au fost 
parcurse etapele).

Anul acesta „Cursa 
, Păcii" a avut un speci
fic: etape lungi de peste 
200 km. Este edificator 
faptul că 7 din cele 13 
etape au fost de peste 
200 km, iar alte 3 au 
avut un kilometraj foar
te apropiat de această 
cifră. Media orară ge-, 
nerală a acestei întreceri, 
desfășurată în condiții 
nefavorabile, este de 39,-7 km 1 A- 
ceasta dovedește că participanții au 
reușit nu numai să învingă duritățile 
cursei, dar să și impună un ritm foar
te dinamic etapelor. în aceste con-

Inaintea ultimei etape 
a campionatului 

republican masculin
La sfîrșitul săptămînii se va des

fășura ultima etapă a campionatului 
republican masculin de volei 1960 — 
1961. înaintea întrecerilor finale si
tuația este clară. Titlul de campioană 
va reveni din nou, pentru a treia 
oară consecutiv, echipei Rapid Bucu- 

cele două promovate de 
~ ’ ' ' Ploiești și Farul 

putut menține în 
bune echipe din 
să retrogradeze

rești, iar < 
anul trecut, Petrolul 
Constanța, nu s-au 
competiția celor mai 
țară și vor trebui 
Iată clasamentul :
1. Progresul Buc. 21 16 5 54:37 372. Rapid Buc. 18 18 0 54:13 363. Dinamo Buc. 20 13 7 48:30 334. Știința Cluj 20 13 7 49:32 33
5. Știința Timișoara 21 12 9 51:38 336. Jiul Petroșani 21 12 9 45:43 337. Tractorul Brașov 21 9 12 41:43 30
8. Știința Galați 21 9 12 39:50 309. C.C.A. 21 8 13 41:45 2950. Victoria Buc. 20 9 11 36:46 2911. Petrolul Ploiești 21 4 17 24:56 2512. Farul Constanța 21 0 21 14:63 21

Datele meciurilor restante ale for-
mafiei Rapid cu Victoria, Știința Cluj 
și Dinamo nu an fost încă fixate. In 
schimb, se știu datele semifinalei Ra
pid Buc. — Dukla Kolin (R. S. Ce
hoslovacă) din cadrul „Clipei Cam
pionilor Europeni" : 11 iunie la Pra-
ga (turul) și 18 iunie la București 
(returul).

Duminică, sala de lupte a stadio
nului Giulești a găzduit cea de a 
doua etapă a „Cupei orașului Bucu
rești" la lupte clasice. Formația giu- 
leșteană s-a dovedit a fi în formă 
— obținind două victorii clare. Notăm 
rezultatul nesperat de bun al spor-

102 concurenfi Ia o competiție 
rezervată copiilor

Comisia de lupte a orașului Bucu
rești, impreupă cu clubul Rapid, a 
organizat duminică o competiție re
zervată copiilor, în cinstea „Zilei in
ternaționale a copilului".‘S-au între
cut 102 copii din cîteva raioane ale 
Capitalei. Cu acest prilej am notat 
buna comportare a următorilor : I. 
Grigore (r. 1 Mai), C. Diaconu (r. Gh. 
Gheorghiu-Dej), Gh Marinescu (r. Gh. 
Gheorghiu-Dej), P. Constantinescu 
(r. V. L Lenin), V. Manciu (r. Gr.

virful unui., 
imagine inedită 
Olsztyn.

Fotoreporterul s-a cățărat 
pom și de acolo a luat o 
plutonul compact rulează spre

atmosferice diții antrenorii au 
asigure cicliștilor o

avut sarcina să 
... = , . _ pregătire de bază
cît mai bună. Și au reușit acest , lu
cru. Apoi, antrenorul Nicolae Voicu 
a continuat migăloasa muncă de pre
gătire a lotului. Tînărul antrenor are 
meritul de a se fi pregătit el însuși 
foarte bine. Deplasările efectuate în 
străinătate, contactul cu specialiștii 
sovietici i-au dat posibilitatea să cer
ceteze noile metode de pregătire, să-și 
îmbogățească cunoștințele și prin a- 
ceasta să poată elabora programe de 
antrenament din ce în ce mai bune. 
Ceea ce a constituit unul din punc
tele de plecare în activitatea de pre
gătire a alergătorilor pentru anul 
acesta a fost mărirea volumului de 
lucru și creșterea intensității antrena
mentelor. Este mai puțin important să 
arătăm numărul exact de kilometri 
parcurși de cicliști în pregătirea lor. 
deoarece el n-ar putea folosi secțiilor 
de ciclism ținînd cont de faptul că 
mărirea aceasta trebuie făcută trep
tat. Trebuie reținut însă faptul că în 
pregătire, numărul kilometrilor par
curși trebuie să crească de la un se
zon la altul, o dată cu intensitatea 
și densitatea antrenamentelor. Știind 
că cicliștii noștri sînt deficitari la 
capitolul viteză, antrenorul Nicolae 
Voicu s-a ocupat intens de rezolva
rea acestei probleme. Mărirea vitezei 
de parcurgere a antrenamentelor, ve 
rificarea în concursuri cu adversari 
tari etc. au fost cîteva din metodele 
folosite. De asemenea au fost folosite 
în antrenament „bucățile" de viteză, 
repetarea lor, micșorarea pauzelor și 
creșterea vitezei.

Mulți dintre iubitorii sportului cu 
pedale se întreabă : în ce constă tac
tica în cursele cicliste de fond ? „Ar
senalul" tactic .al alergătorilor de fond 
este nesfîrșit. Să luăm, de pildă, 
„Cursa Păcii" din acest an. Cicliștii 
noștri au avut de rezolvat importante 
probleme tactice privind echipa. în 
prima parte ei trebuiau să atace fără 
a avea „compania" unor cicliști din

Tu P-Țf
tft

tivilor de la Semănătoarea in fața 
echipei Progresul II — meci nul.

S-au înregistrat următoarele rezul
tate: Rapid — Progresul II 14—2, cu 
Semănătoarea 16—0. Semănătoarea — 
Progresul II 8 -8.

V. D.

Roșie), M. Marmara, C. Britki, V. 
Mileșan, P, Mihăiță și V. Ungureanu 
(r. Gh. i Gheorghiu-Dej). Dintre câști
gătorii de anul trecut au reușit să-și 
mențină ,(titlurile" următorii : V.
Ungureanu, M. Perianu și C. Diaconu.

în deschidere ău avut loc 4 meciuri 
de judo.

V. STOiANl-cdxesp.

al echipei no-astre. Ultima e- 
pus de asemenea în fața ci- 
noștri probleme tactice, de a 
Răspunzînd la toate atacurile

ne disputam 
complete sau 
făcut fată cu 
că au avut o 

, o rezistentă

echipele situate înaintea noastră. Nu 
este de loc ușor. Trebuie să fi atent, 
să observi momentul cel mai prielnic 
în care adversarul sc află în situație 
dificilă sau se găsește în spatele plu
tonului. La mijlocul cursei rutierii 
romîni făceau tactică de suspectare a 
adversarilor care ne „vînau" locul. 
La fiecare atac trebuia răspuns pen
tru a nu pierde poziția. In sfîrșit, 
finalul cursei a dovedit maturitatea 
tactică a cicliștilor noștri. Momentul 
(din etapa a XlI-a) in care au sesi
zat „căderea" cicliștilor polonezi și au 
acționat în colaborare cu cicliștii ger
mani și sovietici a constituit punctul 
„forte" 
iapă a 
cliștilor 
parare.
ei și-au îndeplinit cu succes misiunea. 
Trebuie ținut seamă că reprezentativa 
R. P. Romîne a acționat în rezolvarea 
problemelor tactice cele mai dificile 
în 4 și chiar în 3 oameni. Aceasta a 
constituit o greutate evidentă, deoa
rece echipele cu care 
șansele aveau formații 
aproape complete. Ei au 
succes datorită faptului 
bună pregătire specifică, 
scoasă în evidență de majoritatea spe
cialiștilor.

Succesul din „Cursa Păcii" ne-a 
creat obligații. Prezentîndu-ne la star
tul unei curse noi vom fi cotați după 
„cartea de vizită" pe care o posedăm, 
dar — în același timp — vom fi ju
decați după ea. Este necesar deci ca 
antrenorii noștri să meargă pe dru
mul îmbunătățirii continue a pregă- 
tirii, pe drumul promovării cu curaj 
a elementelor tinere. întrecerile care 
se desfășoară în țara noastră trebuie 
să constituie o adevărată școală. Ci
cliștii cu experiență au datoria să-i 
ajute pe cei tineri, să le transmită 
cunoștințele lor pentru a contribui în 
acest fel la creșterea continuă a pres
tigiului sportului cu pedale din țara 
noastră.

HRISTACHE NAUM

Campionatul școlarilor Lucureșteni
De curînd au luat sfîrșit întrecerile 

campionatului de tenis al elevilor din 
Capitală. Au participat 97 de băieți 
și 38 de fete. Iată rezultatele înre
gistrate în finale :

Băieți, cat. 8—10 ani: Cornel Chi- 
varu (Progresul) — Radu Popescu 
(Știința) 6—3, 6—2 ; cat. 11—12 ani: 
Arcadie Epifan (S.S.E.) — Ion Bulcliu 
(Progresul) 6—4, 3-6, 6-5 ; cat. 13—14 
ani: Mihai Rusu (Știința) — Niculae

Campionatul Capitalei se apropie de sfîrșit
Campionatul de baschet al Capi

talei se apropie de sfîrșit. Datorită 
acestui fapt, meciurile au devenit 
tot mai interesante, fiecare echipă 
Inptînd din toate puterile pentru a 
ocupa un loc fruntaș sau pentru 
a ieși din zona locurilor care aduc 
retrogradarea, lată rezultatele înre
gistrate în ultima săptămînă: 
MASCULIN, calificare: Progresul — 
Dinamo 68—65, Academia Militară
— S.P.C. 55—41, Precizia — Olimpia
60—54, Dinamo — Electrica 48—44, ,___   „
Progresul — Știința 80—43, Me
talul — S.P.C. 62—37, Voința — CRISTIAN POPESCU-corespondent 
Rapid 48—38, Academia Militară — 
Petrol Chimie 69—60; categoria I: 
Sănătatea — M.T.Tc. 46—40. E.F.A.
— Viitorul 40—38, Sănătatea — Bere 
Rahova 47-42, M.T.Tc. — C.P.B. 
13—19, Recolta — Academia R.P.R. 
53—17; categoria a II-a : C.C.A. II
— Dinamo II 81—27 Semănătoarea
E.F.A. 81— 24, I.F;A. — Dinamo II 
44—34, Betonul — Ipromet 45—40, 
I.S.C.H. — Electronica 48—32. Aca
demia Militară LI — I.C.C.F. 57—39; 
juniori: Tînărul Dinamovist —
Ș.S.E, I 75—65, Viitorul I — Ș.S.E. 
„Nicolae Bălcescii' 47—35, Viitorul II

' ' Caragiale" 47—33.
sp. școlar 35—29, 

m. 35 77—49,

Campionatul Capitalei pe echipe

- Ș.S.E. „I. L. 
S.P.C; - CI.
Ș.S E. II — Șc.
Voința — Tînărul Dinamovist 44— 
43, Șc. m. 35 — T. D. 63—-57. 
Viitorul II — Ș.S.E.. „Matei Ba-
sarab" 40—25, Ș.S.E:. „Gh. Lazar*
— Ș.S.E. „Mihai Viteazu" 26—13, 
Viitorul I .— Ș.S.E. „Dimitrie Can- 
temir" 38—19, S.P.C. — Șc. medie 35 
39—30, Ș.S.E. I — Rapid 39-36, 
S.P.C. — C.C.A. 62—16, Ș.S.E.

Campionatul celor mai bune echi
pe (masculine și feminine) bucitreș- 
tene de tenis de masă este în plină 
desfășurare. La întrecerea masculină 
participă 10 echipe iar la cea femi
nină. concurează 7 formații. Meciuri 
interesante vor avea loc și sîmbătă 
și duminică în sala Giulești, cînd sc 
vor desfășura ultimele întilni-ri ale 
primai părți a acestei competiții. Pro
gramul disputării partidelor, este ur
mătorul : sîmbătă cu începere de la 
ora 17, iar duminică de la ora 9,30.

Clasamentele înaintea meciurilor de 
sîmbătă și duminică au următoarea 
înfățișare :

MASCULIN
1. Voința I 6 29,7 ii p.
2. I. T. B. I 6 29/11 n p.
3. L T. B. II 7 28 26 ii p.
4. Orizontul 6 22/15 18* p.
5. Voința II 6 25/19 10 p.
(». Dinamo 5 18 23 7 P-
7. M. T. T. c 6 13'27 V. P-
8. Progresul I 4 15 18 6 p.
9. Progresul II 6 8 30 6 P.

10. E. F. A.
FEMININ

4 7/19 4 P.

1. I. T. B. I 5 15.2 10 p.
2. Voința 3 9 0 6 p.
3. I. T. B. II 5 6 10 6 p.
4. Progresul 2 4/3 3 p.
5. Confecția 3 2/9 3 p.
6. Spartac 3 0/9 3 p.
7. Sănătatea 1 0'3 1 P-

In prima coloană. sînt notate nu-
mărul meciurilor jucate, 
doua; meci-averajuȚi

în cea de a

iămurit într-o oarecare 
prin victoriile consecutive 

Bucu- 
a turneului

Ultima parte — și cea mai impor
tantă — a turneului final al campio
natului republican masculin de hand
bal în 7 se va desfășura, începînd de 
mîine. la Timișoara.

In lupta pentru primul loc lucru
rile s-au 
măsură 
realizate de echipa Dinamo 
rești în prima parte 
final. Lupta pentru celelalte locuri 
rămîne însă deschisă, celelalte trei 
formații participante (Știința Timi-

Ila trece Rapid si de știinla București?
feminin
,cap de afiș'

Știința 
pe 

titlului de

Cea de a XVI-a etapă a campio
natului republican feminin de 
handbal în 7 are un „C"" -1" -fi„“ 
pasionant: meciul Rapid 
București, care poate hotărî 
viitoarea deținătoare a 
cea mai bună echipă a țării.

Handbalistele feroviare pornesc 
favorite în această întrecere. Forma 
lor bună (jocul în apărare a fost 
serios îmbunătățit, iar contraatacu
rile Măriei Constantinescu și Elenei 
Hedeșiu au 
ce maj 
balanța 
pioane trec printr-o serioasă 
de formă (în ultimele două jocuri 
nu au realizat decît un punct!) și, 
în plus, nu beneficiază nici de efec
tivul complet.

va învinge în acest 
care are în

o eficacitate din ce în 
mare), cîntărește mult în 
disputei. Actualele cam- 

eclipsă

Dacă 
echipa Rapid 
mentul de față 3 puncte avans și 
un golaveraj superior — va deveni 
pentru prima oară campioană a țării 
Și la 
succes 
egal, soarta 
în ultimele două etape.

In meciul de astăzi, cele 
echipe vor alinia următoarele 
probabile: RAPID: — M.

A. Boțan, M.
F. Coșug, E. Hedeșiu, M. Boian.

handbal în 7. In cazul unui 
al Științei, sau al unui joc 

titlului va fi

două 
loturi 

Hanek 
Constant inescu,

Trepcea (Știința) 6-5, 6-2 ; cat. 15—16 
ani: Dan Țereanu (Progresul) — Răs- 
van Mihu (Dinamo) 6—0, 6-4.

Fete, cat. 11—12 ani: Andreea Has- 
naș (S. S. E.) — Gabi Frangopol 
(S. S. E.) 6-1, 6-3; cat. 13-14 ani : 
Florica Butoi (Știința) — Gabi Voi- 
nescu (S. S. E.) 6-5, 5—6, 6—5; cat. 
15—16 ani: Caria Klahre (Dinamo) — 
Manuela Mihu (Dinamo) 6—3, 6—3.

„Dr. Petru Groza" — Ș.S.E. „Fiii- 
mon Sîrbu" 35—34; FEMININ, ca
lificare : Voința — Victoria 40—35. 
Voința Progresul 49—31, Știința 

junioare: Viitorul 
Vasile Alecsandri” 22—14. 
- Ș.S.E. II 28—33, Pro- 
— Știința 18—13, Progre- 

. „Vasile 
14—13, 

CI. sp.

- I.T.B. 37-17; 
—Ș.S.E. - -
Victoria 
greșul I 
sul — Rapid 26—25. Ș.S.E. 
Alecsandri" — Ș.S.E. I 
Ș.S.E. 1 — I.C.F. 11-7, 
școlar — I.T.B. 45—12.

gat d JUI

următorul
Dinamo —

— Tehnometal ;
16,45; Tehnometal — 

18: Dinamo — Știința;
ona 10: Știința — 

" ' * “ ’ Tehno-

șoara, Rapid București și Tehnometal 
Timișoara) avînd șanse apropiate în 
disputa pentru ocuparea 
mai bun în clasamentul

Programul întrecerilor 
mișoara este 
ora 16,45: 
18: Știința 
BATA, ora 
Rapid ; ora 
DUMINICA, 
Rapid; ona 11,15: Dinamo 
metal.

unui loc cit 
final.
de la Ti-

VINERI,
Rapid ; ora

SIM-

In etapa de astăzi

C. Stă- 
Nebunoiu ; 

(E. lo- 
C. Cîrli-

va

C. Dumitrescu, E. Brînzei, 
nescu C. Miclea, E. 
ȘTIINȚA: — I. Hector 
nescu) — I. Ștefănescu, 
geanu, A. Leonte, C. Constantinescu,
I. Hidi, I. Ungureanu, E. Popescu, 
E. Constantinescu. Partida se 
desfășura pe terenul Progresul, de 
la ora 18, și va fi arbitrată de 
I. Covaci (Buc.). In deschidere, la 
ora 17, va avea loc întîlnirea Pro
gresul — Mureșul Tg. Mureș. Cele
lalte meciuri ale etapei sînt: Trac
torul Brașov — C.S.M. Sibiu; 
Știința Timișoara — C.S.O.; C.S.S. 
Banatul Timișoara — C.S.M. Mediaș.

decisă

CAROLINA C1RLIGEANU (Știința 
București).

Duminică în Bucegi,

>> Cupa Valea Alba“ 
încheie sezonul

Duminică dimineață se desfășoară 
pe Valea Albă din Bucegi tradițio
nalul concurs de închidere a sezonu
lui de schi, la care participă anual 
cei maj buni schiori de pe Valea 
Prahovei și din Brașov. Ultima edi
ție, de pildă, a fost cîștigată de 
maestrul sportului Cornel Tăbăraș, 
la seniori și Niculae Șuteu, la ju
niori.

„Cupa Valea Albă“, cum este nu
mit acest concurs al comisiei de spe
cialitate din regiunea Ploiești, cu
prinde proba de slalom special, care 
se va disputa pe traseul amenajat 
din vreme de organizatori pe Valea 
Albă.

Concurenții sînt așteptați să soseas
că la Căminul Alpin din Bușteni în 
cursul zilei de sîmbătă, cînd va avea 
loc recunoașterea traseului și un 
antrenament. După cît sîntem infor
mați, starea zăpezii se menține fa
vorabilă și va permite desfășurarea 
concursului în bune condiții.



îbss ÎNSEMNA R I ■mu
Aceste ultime etape ale campiona

tului categoriei A sînt extrem 
de importante pentru clasament, 

atit în ce privește primul loc, cit și 
zona retrogradării. Cu deosebire, lupta 
din coada clasamentului devine foarte 
pasionantă datorită faptului că ultime
le trei locuri aduc retrogradarea. Fa
rul și C.S.M.S. luptă din răsputeri să 
părăsească locurile 12 și 13. Minerul 
să și-1 apere cel puțin pe cel pe ca- 
re-1 deține în prezent (11), iar Știința 
Timișoara și Progresul mai au încă 
nevoie de puncte pentiu a se... liniști 
definitiv. în fruntea clasamentului, 
C.C.A. — în așteptarea derbiului cu Di
namo București — are hopuri grele de 
trecut (Știința Cluj si mai ales Dina
mo Bacău, cu care va juca în depla
sare).

In ciuda acestor condițiuni speciale 
de desfășurare, etapă de etapă am în
registrat preocupări pentru un fotbal 
de calitate si chiar jocuri de nivel teh
nic bun. Duminică de pildă, la Eupeni, 
Cluj, Ploiești, Timișoara (o repriză) și 
București echipele au reușit în bună 
măsură să satisfacă publicul în ce pri
vește latura spectaculară.

Deși erau în joc puncte prețioa
se pentru ambele echipe și deși 
starea terenului favoriza mai 

mult un meci de luptă, totuși atît 
C.C.A. cît și Minerul au reușit în mare 
parte să practice un fotbal de calitate 
*- ne spunea antrenorul federal A. Ni- 
rulescu, observator la întilnirea de la 
I.upeni. A fost un meci cu numeroase 
faze spectaculoase, cu momente dina
mice și chiar dramatice (ocazii ratate 
în același minut la ambele porți) și un 
arbitraj (E. Bucșe) care a contribuit, 
prin decizii prompte și oportune, la 
nentinerea notei de sportivitate în 
desfășurarea întilnirii.

Meciul Petrolul—U.T.A. nu intra 
nici in categoria celor privind 
lupta pentru primul Ioc și nici 

In categoria partidelor interesînd zona 
retrogradării. Totuși era important : 
pentru U.T.A. deoarece echipa voia să 
nună capăt seriei de „dușuri" conse
cutive (în șapte etape a cîștigat un sin- 
tfur punct !...), pentru Petrolul deoa

- ! I; IH 4; H Ji .

Ce reprezintă noile recorduri obținute Io Ciul ?
Bilanțul finalelor de la Cluj a fost 

in acest an fructuos: cele șase noi 
recorduri republicane ale căror au
tori sînt Tiberiu Roman, Balaș Fiți 
ji Ion Panait sînt edificatoare în a- 
ieastă direcție.

Să analizăm pe rînd performanțele 
fiecăruia. Cu 325 kg BALAȘ FIȚI a 
ibținut un rezultat bun care îl si- 
uează printre fruntașii europeni. 
Inul trecut, în afară de 11 haltero- 
ili sovietici numai Manironi (Italia), 
ănkotvșl'i (Polonia) și Iankov (Bul- 
taria) ;fu reușit performanțe superi- 
>are. Dar Fiți, are posibilități mari 
>entru a-și mai îmbunătăți rezulta- 
ele. Să nu uităm că el participă 
ientru a treia oară la un concurs în 
adrul categoriei pană, unde de fie- 
are dată a obținut noi recorduri, 
’erspectivele îi sînt deschise, deoa- 
ece el nu are decît 17 ani...

TIBERIU ROMAN a corectat trei 
ecorduri Ia categoria mijlocie. Cel 
nai bun dintre acestea (405 kg la 
otal) îl aduce pe locul al IX-Iea din 
jrae și al VIII-Iea din Europa, per- 
ormanță peste care nu trebuie să 
recem cu vederea. Dar pentru a 
iicșora diferența față de primii cla- 
ați, Tiberiu Roman va trebui să 
muncească în continuare cu multă 
irguință. La categoria mijlocie per- 
armanțele de valoare mondială sînt 
xcepționale: Plukfelder (U.R.S.S.)
55 kg; Palinski (Polonia) 442,5 kg, 
aterni, (Franța) Popplewell (Anglia), 
oth (Ungaria) cu cite 420 kg etc.
Faptul că LAZAR BAROGA a ega- 

it patru recorduri republicane și a 
•venit cu acest prilej la forma sa 
in prima parte a anului trecut, con- 
ituie un fapt îmbucurător. Cu 422,5 
g el este al 10-lea performer euro- 
ean. Ca și Roman însă, Baroga are 
e parcurs un drum lung pentru a 
3 apropia de halterofilii care au o 
aloare extrem de ridicată : Arkadii 
orobiov (U.R.S.S.) 472,5 kg, Palinski 
’olonia) 455 kg, Louis Martin (An-

Astăzi o restanță în campionatul republican

ȘTIINȚA CLUJ — C. S. ORADEA
Astăzi, la Cluj, este programat 
eciul restanță din etana a lV-a din- 
e echipele Știința Cluj și C. S. 
radea. Este un meci foarte tmpor- 
int — după cum se poate vedea și 
n lectura clasamentului alăturat — 
intru zona1 superioară a clasamen- 
lui, deoarece ambele formații sînt 
dnvinse pînă acum. Jocul va fi con- 
is de arbitrul Nicolae Nicolaescu.
tă clasamentul :
Dinamo București 4 4 0 0 32: 7 8
Știința Cluj 4 4 0 0 22:11 8
C. S. Oradea 3 3 0 0 30:10 6 

rece datora... unele explicații entuziaș
tilor săi susținători, mai ales după 1—6 
de la Cluj (dintr-o suită de rezultate 
nesatisfăcătoare). ,,Cu toate acestea 
- ne-a declarat antrenorul federal Gh. 
Popescu, prezent la acest meci, - e- 
chipele — fără să renunțe la luptă — 
au realizat în general UN SPECTACOL 
FOTBALISTIC BUN. Au fost și perioa
de de scădere : la U.T.A. (care a în
ceput foarte bine jocul) datorită în- 
tr-o măsură ieșirii lui Petschowski, 
precum și a unei stări psihice speciale 
(lipsă de încredere in posibilități); la 
Petrolul din cauza timidității cu care 
a început meciul: parcă jucătorii erau... 
speriați de revederea cu spectatorii 
ploieștenj după partida de la Cluj și, 
mai ales, atunci cînd U.T.A. a ajuns 
să conducă cu 2-0. Incet-încet însă, 
ploieștenii și-au revenit, au intrat în 
ritmul lor de joc și au început să ac
ționeze omogen și spectaculos, furni- 
zînd împreună cu arădenii — care n-au 
redat nici un moment lupta — un meci 
de nivel tehnic apreciabil".

Adăugind la aceste aprecieri pe 
cele care au însoțit și celelalte 
întâlniri de duminică (exceptând 

pe cea de la Bacău și repriza a doua 
de la Timișoara) ajungem 1- conclu
zia că în ce privește calitatea jocului 
echipele înregistrează progrese remar
cabile, care deschid perspective pentru 
viitorul sezon.

In același timp însă, trebuie să 
semnalăm — legat de aspectul 
calitativ al meciurilor — un fapt 

la fel de important : jocul echipelor 
este din ce în ce mai organizat, ac
țiunile — de atac sau de apărare — 
respectă tot mai mult principiile o- 
rientării de joc. Cazurile de joc la în
tâmplare devin rare. Echipele, indife
rent de poziția lor în clasament, simt 
nevoia și se străduiesc să acționeze 
după un plan bine stabilit — în raport 
cu posibilitățile jucătorilor —, corect 
însușit și aplicat. Posibilitatea organi
zării jocului, în raport cu evoluția fot
balului pe plan mondial, Ie-a asigu- 
rat-o orientarea de joc elaborată anul 
trecut, înainte de începerea campiona-

TIBERIU ROMAN (C.S.M. Cluj).

glia) 445 kg etc. In sfîrșit, ION PA
NAIT a realizat un valoros record: 
100 kg la „împins" (anul trecut nu
mai șase halterofili din lume au rea
lizat performanțe mai bune). Dacă 
nu ar fi fost bolnav, Panait ar fi de
pășit recordul său (310 kg). Este util 
să amintim că în lume numai 9 hal
terofili (socotind cite unul din fie
care țară) și' numai trei europeni aii 
depășit la total, 310 kg.

Pentru a se ridica Ia o valoare in
ternațională și mai mare toți halte
rofilii noștri vor trebui să-și îmbu
nătățească rezultatele la „aruncat" 
(unde în special Panait și Baroga 
sînt deficitari), la „împins" și „smuls" 
(Fiți Balaș și respectiv T. Roman). 
Dar în afară de aceste recomandări, 
acestora ca și celorlalți halterofili li 
se cere o muncă deosebit de intensă 
și o viață sportivă exemplară.

I. O.

4. C. C. A. 4 2 0 2 11:15 4
5. Rapid București 5 2 0 3 16:22 4
6. C.S. Mureșul Tg. Mures

4 2 0 2 14:20 4

7. Știința București 4 10 3 10:20 2
8. I. C. Arad 5 1 0 4 20:34 3
9. Progresul Buc. 5 0 0 5 16:32 0

Etapa a VI-a, care se va desfășura 
duminică 4 iunie, cuprinde următoa
rele jocuri : Dinanio — I. C. Arad, 
Progresul — C. S. Oradea, Știința 
București — C. C. A. și C. Si Mure
șul — Rapid. 

tului. Trăsăturile acestei orientări apar 
în jocul echipelor, în acest sezon în- 
tr-un mod mai accentuat decît in 
toamnă. (Și e și normal; însușirea si 
aplicarea lor necesită timp mai înde
lungat). zlpar atît Ia C.C.A., Dinamo 
București și Bacău, Rapid, Petrolul, 
St. i<oșu. cît și la Corvinul, Minerul, 
Farul etc. Duminică, de pildă, Corvi
nul la București și Minerul la Lupeni 
au făcut un joc colectiv elastic, apă- 
rîndu-se organizat și ieșind organizat 
la atac. Mijlocașii și-a?j îndeplinit des
tul de corect funcțiile jucînd în sca
ră — în raport cu fazele — atât în ac
țiunile defensive, cît și în cele ofen
sive (Balint în apărare, Tătaru în a- 
tac). Extremele au fost prezente în a- 
jutorul apărătorilor, dar si în faza de 
finalizare a atacurilor, lărgindu-și în 
felul acesta raza de acțiune. Ceilalți 
înaintași au fost mai puțin legați de 
posturi și mai mult de desfășurarea și 
terminarea fazelor.

Firește, realizarea acestei organi
zări a jocului depinde și de va
loarea echipelor și a jucătorilor. 

Formațiile fruntașe au mai multe po
sibilități decît cele situate în partea 
a doua a clasamentului. Totuși, nu se 
poate tăgădui caracterul organizat al
jocului și la acestea din urmă, ceea ce 
creează condițiuni de progres și mai 
mari. Pentru aceasta, este necesar — 
ca și în cazul celorlalte echipe, de alt
fel - de perseverență, consecventă și 
exigență în munca de instruire, atît 
din partea antrenorilor cît și a jucă
torilor. De ei depinde în primul rind 
realizarea integrală a orientării de joc 
și ridicarea calitativă a fotbalului nos
tru.

P. GAȚU

In mijlocul tinerilor fotbaliști 
din regiunea Brașov

In toate comunele, satele fi ora
șele din regiunea Brașov, ca in toate 
colțurile țării, jocul de fotbal este 
practicat de foarte mulți tineri, iar 
întrecerile lor sînt urmărite cu viu 
interes de zeci de mii de oameni ai 
muncii.

Nu vom face o prezentare a echi
pelor de fotbal din regiunea Brașov. 
Vom aminti doar că in această re
giune există echipe in toate cam
pionatele oficiale, începînd de la ju
niori și pitici și pînă la categoria A. 
Sute de echipe și mii de jucători 
participă cu regularitate, duminică 
de duminică la toate competițiile o- 
ficiale. Să nu uităm apoi formațiile 
neafiliate ale asociațiilor sportive, cu 
activitate de mase.

In regiunea noastră există un lot 
extrem de numeros de tineri talen- 
tați. Din rindurile echipelor de ju
niori se ridică mereu noi elemente, 
care reîmprospătează loturile de ju
cători ale echipelor din campionatele 
raionale, orășenești, regionale și chiar 
republicane.

Recent, am avut o nouă ocazie să 
ne convingem de abundența de cadre 
tinere talentate. La Brașov a avut loc 
un trial al celor mai buni juniori 
din regiune, in vederea selecționării 
lor pentru taberele de vară ale fede
rației. Cei 60 de tineri fotbaliști din 
cele mai multe orașe ale regiunii au 
dovedit calități tehnice deosebite, pu- 
nindu-i in dilemă pe selecționeri. 
Am văzut pe stadionul Tractorul, 
unde au avut loc cele două jocuri de 
trial, portari, apărători, mijlocași și 
înaintași care au avut o comportare 
bună, în ciuda terenului desfundat. 
Numele acestora sint — deocamdată — 
anonime, așa cum au fost la început 
și numele celor care astăzi sint in 
diferite formații din campionatele

Nu lipsiți de la
Campionatele categoriei A și B au 

intrat în fază finală. Echipele din zona 
„lanternei roșii** aruncă acum în luptă 
ultimele resurse spre a scăpa <)e retro
gradare. In același timp, formațiile din 
prima parte a clasamentului se anga-
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Fază din partida Petrolul — 
U.T.A. 5—3. Atac la poarta echipei 
arădene. Faur — portarul oaspeți
lor — intervine la timp, boxind 
mingea din picioarele lui Badea 
(in tricou alb), Neamțu, Petschow
ski și Capaș (de la stingă la 
dreapta) urmăresc cu îngrijorare 
„duelul** celor doi jucători.

Foto : Mircea Popescu — Ploiești 

republicane (Năftănăilă de la Steagul 
roșu, Gane de la Știința Cluj, Mușat 
și Marinescu de la Tractorul Brașov 
și alții). Totuși vom cita aici numele 
citorva dintre cei mai merituoși, pe 
posturile in care au evoluat in jocu
rile de trial: Dunăreanu (CSM Sibiu) 
Și Szabo (Tg. Secuiesc) — portari; 
Petrescu (Precizia Săcele), Budai 
(Tractorul) — fundași; Cazan (Dina
mo Brașov), Soare (Făgăraș) — mij
locași; Rusu (CSM Mediaș), Cristea 
(Voința Blaj), Czintes I (Tg. Secuiesc), 
Uimeanu și Folgacs (Precizia Să- 
cele), Berekmeny (Metrom Brașov), 
Necula (Dinamo Brașov), Niculescu 
(Tractorul Brașov), Girlătescu (Elas
tic Sibiu) — înaintași.

Dar, lista lor este mult mai mare, 
depășește mult cifra de 60. Aceasta 
dovedește că in regiunea Brașov 
există suficiente cadre talentate care 
asigură împrospătarea loturilor for
mațiilor din campionatele orășe
nești, regionale sau republicane. A- 
ceasta este prima și cea mai impor
tantă concluzie.

A doua: cadrele tehnice ale echi
pelor de fotbal din regiunea Brașov 
— și acest lucru este valabil pentru 
întreaga țară — nu trebuie să colin
de țara in lung și in lat pentru a 
găsi elemente tinere necesare echi
pelor prime. Ei au Ungă ei, poate 
chiar în propriile formații de juniori 
o sumedenie de tineri talentați, pe 
care trebuie să-i „descopere", să se 
ocupe cu grijă și răbdare de ei și 
să le acorde toată încrederea.

Antrenori! Fiți mai des in mijlo
cul lor și veți descoperi multe talente 
cu care să reîmprospătați loturile ac
tuale. Sînt multe elemente capabile 
să contribuie la ridicarea calitativă 
a fotbalului romînesc.

C. GRUIA, coresp. regional

concursul Pronosport
jcâză în ultimul sprint — puternic, de
sigur — pentru a termina campionatul 
pe un loc cît mai bun.

Dc aci, firește, și multe surprize in 
perspectivă. Nu lipsiți deci dc la con
cursul Pronosport de duminică 4 iunie.

Restanță în Cupa R.P.R. 

Arieșul Turda-Corvinul 
Hunedoara 2-0 (0-0)

SIBIU, 31 (prin telefon). După o 
partidă disputată, tinerii fotbaliști ai 
formației Arieșul din Turda au reușit 
să elimine, din Cupa R.P.R., echipa 
hnnedoreană Corvinul cu 2-0 (0-0). 
Fotbaliștii din Turda au dominat ma
joritatea timpului, iar mijlocașul Ivan 
a fost cel mai bun de pe teren. Au 
înscris Pîrvu (min. 52) și Ursu (min. 
61). Arbitrul Eugen Bucșe (Sibiu) — 
care a arbitrat foarte bine — l-a eli
minat în min. 75 pe Tătaru (Corvinul) 
pentru lovirea Intenționată a adversa
rului. (M. Lupuțiu și Ion Dostan — 
corespondenți).

ȘTIRI
MECI DE ANTRENAMENT 

LOTUL A — VOINȚA 13-1 (4-0)
Ieri după-ainiază selecționata A de 

fotbal a susținut un joc de antrena
ment cu echipa Voința din campiona
tul orășenesc. Selecționabilii s-au miș
cat în general bine, executînd diferite 
combinații tactice.

Lotul A: Dungu, (Voinescu) —- 
Zavoda 11, Motroc (Meszaros), Macri 
— Jenei, Bone — Oaidă (Hașoti), 
Constantin, Dridea, Meszaros (Iones- 
cu), Tătaru.

Au marcat : Dridea (7), lonescu 
(2), Tătarii (2), Oaidă (1) și Con
stantin (1).

• Astăzi de la ora 15 are loc pe 
Stadionul Republicii un triaj al ju
niorilor bucureșteni în vederea se
lecționării clementelor pentru tabăra 
de vară.

jagionali la ju- 
1' oresta Fălticeni 
și Metalul Oțe- 

Banat).

• Noi campioni 
niori: C.S.M. Cluj, 
(regiunea Suceava) 
Iul Roșu (regiunea

• Colegiul de antrenori oraș Bucu
rești ține ședință vineri la ora 20
în sala clubului Dinamo. Pe ordinea
de zi: învățămintele turneelor peste 
hotare.

• Duminicii, cuplai pe Stadionul Repu
blicii : Academia Militară — Știinlâ 
București (cal B) la ora 15.45 și Pro
gresul — Rapid (cat. A) la ora 17.30. 
Biletele sc pun in vînzaro de inline la 
casele obișnuite.

• Partida de categorie B Metalul 
București — Dinamo Obor se disputa 
sîmbătă la ora 17.30 pe terenul Gloria.

de duminică!
rHEMULE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 28 MAI

In urma trierii și omologării variante
lor depuse In concursul Pronosport nr. 
22 din 28 mai au fost stabilite urmă
toarele premii :

1090.o variante cu 12 rezultate a 151 
lei

10.888.3 variante cu II rezultate a 
16 Iei

lntnicît valoarea unui premiu dc ca
tegoria a II l-a a fost sub 10 lei (va
loarea minimă) cota atribuită arc-tei 
categorii a fost rrparlfatâfă în părți.egale 
premiilor «Ir categoria I și a ll-a

PRONOEXPRES
Lq tragerea Pronoexnres din 31 mai 

a.c. au foșt extrase din urnă urmă
toarele numere :

15 3 21 38 41 9
•Rezerv a : 49 39.
Fond dc premii : GOI.288
La 7 inn'e un nou concurs special 

Pronoexpres cu premii suplimentare în 
bani și obiecte. Tragerea va avea loo 
la Timișoara.

Rubrică redactată dr 1 S. Loto-Prono- 
sport.



Turneul de fotbal de la New York

M i dominai roilorltilfia timpului, Diuamo 
a iași întrecuta ea 20 oe Concordii fflontroil

MONTREAL 31 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Pe stadionul „Mol- 
son“ din localitate, în fața a 7000 de 
spectatori Dinamo București a întîl- 
nit marți seara în nocturnă echipa 
Concordia Montreal. Victoria a reve
nit cu 2—0 (1—0) echipei locale, dar 
formația care a dominat și a avut 
în cea mai mare parte din timp ini
țiativa a fost Dinamo care a ratat 
cel puțin 10 ocazii de gol. Ner
vozitatea s-a accentuat mai ales după 
ce gazdele au deschis scorul în min. 
26: Panait luftează și Jorge înscrie 
de la 16 m printr-un șut slab. Uțu 
nu a fost suficient de atent : el a 
plonjat cu întîrziere și deși a atins 
mingea, aceasta s-a rostogolit în 
plasă. Ene II și Vasile Alexandru 
au apoi posibilitatea să egaleze, dar 
primul trage de aproape în bară, 
iar cel de al doilea trimite mingea 
peste poarta goală de la 6 metri. 
Trebuie să remarc faptul că atît 
pînă la înscrierea golului cît și după 
aceasta, gazdele nu au avut nici o 
ocazie clară in prima repriză. La 
reluare, dinamoviștii au din nou 
prilejul să înscrie dar la aceeași 
fază înaintașii greșesc de două ori și 
ratează egalarea. In min. 51, in urma 
unei lovituri libere de la 18 metri 
Kiraly urcă scorul la 2—0. Apoi V. 
Alexandru trage din nou peste poar
tă de aproape, iar în min. 60 trei di- 
namoviști ratează consecutiv la o

minge care se plimba prin fața por
ții. Peste trei minute Uțu se remarcă 
apărind o lovitură de la 11 m exe
cutată de Ken Leak. Accidentat, Ivan 
trece din min. 64 pe extremă, locul 
său fiind ocupat de Dragomir. Ini
țiativa continuă să fie de partea e- 
chipei romîne, dar Sasu (de la 6 m 
trage afară pe lingă poarta goală) șl 
Ene II nu fructifică ocaziile favora
bile. Lipsa de eficacitate a înaintării 
dinamoviste se datorește, fără îndo
ială, indisponibilităților survenite 
(Anghel și Țîrcovnicu accidentați, au 
rămas la New York, iar Eftimie și 
Popa nu sînt încă apți pentru joc), 
precum și numeroaselor ratări copi
lărești. Intîlnirea, disputată pe un 
timp friguros, a fost condusă de ar
bitrul Peter Rhodes. Iată formația 
aliniată de Dinamo : Uțu — Ivan, 
Nunweiller III, Panait — Dragomir, 
Nunweiller TV — Varga, V. Alexan
dru. Frățilă, Ene II, Sasu. Următorul 
meci al dinamoviștilor are loc la 7 
iunie la New York, cu Everton, la 
ora 21,30 (8 iunie ora București 3.30).

In meciurile disputate pe stadio- ! 
nul „Polo Grounds" din New York | 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : New York Americans — Be- ! 
șiktaș 1—0 (0—0) : Karlsruhe — Kil
marnock 3—2 (0—1).

RADU URZ1CEANU

Scurt interviu cu antrenorul 
echipei de lupte a Uniunii Sovietice
MOSCOVA (prin telefon de la co

respondentul nostru). Ore numărate 
au rămas pînă cînd în orașul japonez 
Yokohama se va da startul în cam
pionatele mondiale de lupte clasice și 
libere. Sportivii care își vor disputa 
întîietatea timp de o săptămînă în 
cadrul acestei competiții, în marea 
lor majoritate au sosit deja la locul 
întrecerii.

In preajma plecării din Moscova a 
luptătorilor sovietici, ne-am adresat 
antrenorului principal al echipei de 
lupte a Uniunii Sovietice, Nikolai 
Miagcenkov, care a declarat printre 
altele :

— Vom participa la campionatele 
mondiale din Japonia cu două 
pe : una pentru competiția de 
clasice, și alta pentru cea de 
libere. Ambele formații vor fi 
tuite din cite opt luptători. Iată
ponența lotului nostru : A. Saiadov, 
O. Karavaev, M. Gudușauri, A. Ko- 
ridze, I. Roots, V. Zenin, A. Tkacev 
și I. Bogdan (lupte clasice) ; A. Aliev, 
M. Sahov, V. Rubașvili, V. Siniavski. 
M. Bekmurzov, G. Gobedjișvili, B. 
Gurevici și A. Medvedi (lupte libere). 
Am avut de 
atunci cînd 
deoarece la
neam de mai mulți candidați de va-

loare apropiată. Nădăjduiesc că în 
cele două echipe au fost aleși cei mai 
in formă sportivi, care vor reprezenta 
cu 
U.

culorile sportive ale

dintre adversari îi soco- 
puternici ?

cinste
R. S. S.

Pe care 
tiți cei mai

— Consider că principalii noștri ri
vali sînt luptătorii din Turcia* care 
posedă o mare forță fizică 
iestrie înaltă.

— Ce părere aveți despre 
rornîni ?

și o mă-

luptătorii

echi-
lupte 
lupte 
alcă-
com-

rezolvat o problemă grea 
am selecționat lotul. ■ 
fiecare categorie dispu-

Dinamo Rerim-Dmamo

dintre 
Berlin,

întîlnirea amicală de box 
Dinamo București și Dinamo 
care a avut loc ieri seară pe ringul 
instalat in incinta stadionului Dinamo. < 
a luat sfîrșit cu victoria pugiliștilor 
berlinezi : 12—8. Iată rezultatele teh
nice : L. Ambruș (Buc.) b.p. A. Ba- 
biasch (Berlin) ; C. Toma (Buc.) m.n. 
P. Dregala (Berlin) ; Gr. Dumitrescu 
(Buc.) b. p. H. Hening (Berlin) ; S. ' 
Bîrsan (Buc.) m. n. H. Minchau 
(Berlin) ; G. Sattler (Berlin) b.k.o. II 
M. Dumitrescu (Buc.) ; F. Niclausch 
(Berlin) b. p. Gh. IIie (Buc.) ; C. Stă- 
nescu (Buc.) b.k.o. I R. Irmich (Ber-J 
lin) ; L. Graf (Berlin) b. ab. III D. 1 
Gheorghiu (Buc.) ; B. WitlcbwsckiJ 
(Berlin) ^b. p. P. Zaharia (Buc.) ; A. 
Kiepfer (Berlin)’ b.k.o. IT N. Motoc 
(Buc.). - ‘ i

învingătorii intilnirii de șah R. P. Romisă- 
R. S. S. Gruzină vor fi cunoscuți azi dimineață
Dar mai întîi, o scurtă recapitu

lare. Mar(i dimineața, o dată cu 
încheierea turului doi, echipa noastră 
a luat conducerea cu 2 puncte 
avans. Șahiștii rornîni s-au compor
tat peste așteptări la jucarea în
treruptelor. Soos a cîștigat Ia 
Ghiorgadze, Gheorghiu la Djindji- 
hașvili, Teodorescu la Kakabadze și 
Perevoznic la Ceaikovskaia. Apă- 
rîndu-se cu dîrzenie, Drimer a reușit 
să facă remiză la mutarea 78 cu 
Șișov. Tabela de scor a indicat 
5‘/2—2*/2 pentru echipa R.P.R. în 
turul doi.

Mai pu'in bine a jucat echipa 
noastră în turul trei. Introducerea 
lui Gh. Mititehi la masa a patra 
a coincis cu o înirîngere rapidă, 
Ghiorgadze cîștigînd Ia mutarea 29. 
Pierdute au fost și partidele lui 
Soos (la Buslaev) și Polihroniade 
(la Gaprindașvili). In schimb, din 
nou comportări bune au avut cam
pionul nostru Fl. Gheorghiu — în
vingător pentru a treia oară asupra 
lui Djihdjihașvili (acesta a cedat 
fără joc singura întreruptă a rundei) 
— ca și șahista Margareta Pere
voznic, care a întrecut-o prin atac 
frumos pe Ceaikovskaia. La masa a 
doua, Ghițescu a înregistrat prima 
victorie, întrecîndu-1 pe Șișov prin
tr-un atac la rege . Jucînd cu 
negrele, Alexandra Nicolau a re
intrat cu o remiză la Togonidze, iar 
la prima masă — conform așteptă
rilor... — Ciocîltea a terminat egal 
cu Gurghenidze. Scorul turului trei: 
4—4.

In aceeași notă de dîrzenie și echi
libru de forțe a continuat intîlnirea 
dintre reprezentativele de șah ale 
R.P. Romîne și R.S.S. Gruzine.

Aseară, in ultimul tur, s-au înre
gistrat următoarele rezultate, în or

dinea terminării partidelor: Ciocîltea 
— Gurghenidze V2—‘/2, Ghițescu — 
Buslaev */2—*/2, Ghiorgadze — Miti- 
telu */2—’/2, Gheorghiu — Djindjihaș- 
vili */2—*/2, Kakabadze — Perevoznic 
1—0. Prin acest ultim rezultat, oas
peții au redus handicapul la un sin
gur punct: 15—14 in favoarea echipei 
R.P.R. Azi, continuă ultimele trei par
tide întrerupte, după care vom cu
noaște rezultatul final. Șișov deține 
avantaj pozițional la Drimer, Ga
prindașvili are o calitate în plus la 
Nicolau, iar Teodorescu a rămas cu 
avantaj de un pion în finalul de dame 
și turnuri cu Togonidze.

Rd. V.

Cunoscuta echipă franceză 
de rugbi Lourdes va juca 

în țara noastră
La invitația Federației romîne de 

rugbi, cunoscuta echipă R. C. Lour
des, de mai multe ori campioană a 
Franței, va întreprinde un turneu în 
tara noastră. R. C. Lourdes, care cu
prinde numeroși internaționali, prin
tre care Rancoule, Manterola, Cnan- 
cee, Marquesuzaa — urmează să 
susțină în cadrul acestui turneu d-ouâ 
întîlniri : la 11 și 13 iunie.

FOTBAL
STANDARD CLUB LIEGE — NOUA 

CAMPIOANA A BELGIEI

A luat sfîrșit campionatul de fot
bal al Belgiei, cu victoria echipei

Constantin Gradopolov face pronosticuri

— Echipa 
este destul 
de sportivi 
de a ocupa 
acest lucru

de „clasice* Romînieia
de omogenă, ea dispune 

mari șansebuni și are 
un loc fruntaș. Cînd spun 
am în vedere îndeosebi 

faptul că ea a învins recent selec
ționata de lupte a R.S.S. Gruzine.

— Sînt convins, a spus în încheiere 
antrenorul Miagcenkov — că apro
piatele campionate mondiale de lupte 
clasice și libere de la Tokio vor fi 
foarte disputate, că lupta va fi foarte 
interesantă.

Creatorul școlii sovietice de box 
Constantin Gradopolov a făcut recent 
pronosticuri cu privire la campiona
tele europene de box. Renumitul an
trenor sovietic este de părere că la 
categoria musca lupta pentru centu
ra de campion se va da între Dobre- 
scu, Rutkin (Anglia) și Stolnikov 
(U.R.S.S.). La cocoș, principalii pre- 
tendenți la titlu sînt, după Grado
polov, maghiarul Tordk, sovieticul 
Sivko, Rascher (R. F. Germană), 
Zamparini (Italia) și Mitrovici (Iu
goslavia). La categoria pană, Zazu- 
hin (U.R.S.S.) și Paunovic (Iugo
slavia) au cele mai multe șanse pen
tru cucerirea titlului, în timp ce la 
semiiișpară Gradooolov „îl vede“ pe 
Kokoșkin (U.R.S.S.) sau Mc. Tag
gart (Anglia). Ușoară: Brandi (Ita
lia), Mihalic (R.P. Romînă), Dieter

(R. D. Germană). Semimijlocîe: Ta- 
mulis (U.R.S.S.), Nemecek (R. S. 
Cehoslovacă). Mijlocie mtcă : Lagu
tin (U.R.S.S.), Fischer (Anglia). Po
lonezul Walasek nu are, după păre
rea specialistului sovietic, un „con
curent" de aceeași valoare și, în con
secință, nu poate pierde titlul la ca
tegoria mijlocie. Trei boxeri vor 
lupta cu șanse aproximativ egale 
pentru cucerirea centurei, la catego
ria semigrea: Saraudi (Italia), Ne
grea (Romînia) și Stankov (Bulga
ria). La categoria grea lupta va fi 
foarte echilibrată iar titlul de cam
pion european și-l vor disputa ger
manul Siegmund, Abramov (U.R.S.S.), 
Nemec (R. S. Cehoslovacă), Wolker 
(Anglia) și Stretenovic (Iugosla
via).

ALEXANDR S1ZONENKO

® PERFORMANȚA strălucită realizată 
de către primul cosmonaut din lume, 
maiorul sovietic lurii Gagarin, c-ontinuă 
să fie comentată cu mult interes in 
întreaga lume. Recent, comisia de a- 
viație sportivă da pe lingă aeroclubul 
central „V. P. Cikalov* al Uniunii So
vietice a omologat ca recorduri abso- 
iute ale U.R.S.S. : durata zborului navei 
satelit „Vosiok" — 108 minute, altitudi
nea maximă a zborului — 327 km și ri
dicarea unei greutăți maxime — 4725

greutatea navei cosmice „Vostok“.kg..

CU PRILEJUL meciului internațio- 
de fotbal Austria—Anglia, desfășu- 
sîmbăta trecută la Viena • și cîști- 
de echipa gazdă cu 3-1. unul din- 
echipierii formației învingătoare a 

motive suplimentare de Satisfac-

e
nai
rat
gat

'■ tre
avut
He. Acesta a fost căpitanul echipei Aus
triei. ing. Gerhard Hannappi, mijloca
șul lui Rapid Viena, care și-a sărbătorit 
participarea la cel de al 86-lea meci 
interțări.

4» CITIND pe cunoscutul specia-ist. 
sovietic în atletism I-. S. Homenkov, 
revista britanică „World sports* consi
deră că Piotr Bolotnikov poate cobori 
In acest an sub 13:20,0 pe 5.0D') m si 
28:0(‘,n pe 10.000 m. Ceea ce ar îndemna 
noi recorduri mondiale :

O CONDUCĂTORII federației britanice 
de fotbal . sînt profund inelinișțiți de 
goana •••chipurilor italiene după cei mal 
buni jîucăîlori din -rMareaț BriHnie. Re
cent. federația engleză "jele speciVita/e 
a tntef*ve$it •' pe lîngă liga ’ italiană de 
fotbal eu .'‘rugămintea că jțicătjOrii en
glezi care evoluează . .îrt cadrul .unor
clulpurț italiene jsă. aibă perpaisiunea de 
a participa țpăcar ; la meciurile, echipei

e
■ 1

T

Concursul internațional 
de tir de la Moscova 

a luat sfîrșit
MOSCOVA 30 (prin telefon). 

Concursul international de tir a luat 
sîîrșit. In ultimele zile, mai ales în 
probele feminine, au fost obținute 
rezultate excelente. Trăgătorii noștri 
nu au mai participat însă decîf Ia 
proba de pistol calibru mare.

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat senioare:
1. Nada Dozet (Iugoslavia) 588
2. ' ' ' ~ -------
3.
P-
592 p; 2. Lelski (U.R.S.S.) 586 p; 
3. Iaroș (U.R.S.S.) 584 . ~ '
calibru mare: 1. Volinski (U.R.S.S.) 
584 p; 2. Muha (R.S.C.) 582 p;
Litușin (U.R.S.S.) 579 p... 9. Atana- 
siu 573 p...
Armă liberă 
focuri, senioare.
Zaharcenko (U.R.S.S.) 297 p ; pozi
ția în genunchi; E. Zaharcenko 292 

pozifia *n picioare: T. Lomova
278 p. Pe trei poziții : 1. 
863 p ; " ~

854 p;
851 p. La aceeași probă 

juniorilor, pe primul toc 
pe trei poziții s-a clasat Lenkin 
(U.R.S.S.) cu 848 p. La armă liberă 
calibru mare locul I a fost ocupat, 
de Itkis (U.R.S.S.) cu 1132 p. urmat 
de compatriotii săi Bogdanov și la- 
koliuk cu 1125 și 1121 p.

. ... . Pi
Izolde Tarman (R.D.G.) 586 p ; 
Tamara Lomova (U.R.S.S.) 586 t
Juniori: 1. Kneazov (U.R.S.S.)

Pi. . - 
(U.R.S.S.) 
Lomova 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
rezervată

p. Pistol

; 3.

12. Jeglinski 562 p. 
calibru redus 3x30 

poziția culcat : E.

2. Donclini-a
3. Gruzdeva

PE GLOB
Standard din Liege, care a terminat 
pe primul loc cu un avans de patru 
puncte față de cea de a doua clasată; 
F.C. Liege. Iată rezultatele înregis
trate în ultima etapă — a 30-a : An- 
derlecht — La Gantoise 1—2, Ver- 
viers — St. Trond 1—3, F. C. Liege
— Olimpique Charleroi 1 — 1, F. G. 
Bruges — S. K. Lierse 4—1, Alost -- 
Daring 1—2, Antwerpen — Standard 
I—4, Waterschei — Beerschot 2—3, 
Union St. Gilloise — Patro «"isden 
4—0. Clasament : Standard Club Lie
ge — 45 p., F. C. Liege — 41 p_, An- 
derlecht— 37 p., Beerschot și Daring
— cîte 33 p., Waterschei — 32 p., 
St. Trond — 31 p., F.C. Gruges și 
Antwerpen — cîte 29 p., Alost, La 
Gantoise și Lierse — cîte 28 p. 
Charleroi — 26 p., Union — 23 p., 
Verviers 19 p. și Patro Eiseden 18 p. 
Ultimele două clasate au retrogradat 
în categoria secundă. De remarcat că 
fosta campioană, S. K. Lierse, a ocu
pat locul 12 în clasamentul general.

FINALA C.C.E. LA FOTBAL

Aseară, la Berna, Benfica Lisabona 
a întrecut în finala C.C.E. la fotbal 
pe F. C. Barcelona cu 3—2 (2—1).

sportive din Suedia și Norvegia au vi
zitat de-acum instalațiile si pîrtîil-e de 
la Zakopane ur.da urmează să se des^- 
fășoare întrecerile.

® ÎN GRECIA a stîrnit o puternică 
indignare refuzul autorităților de a eli
bera vize de ieșire din țară unui 
de 5 atleți greci invitați 
la concursul internațional 
desfășurat recent la ~ “ 
cu aceasta, ziarul ,,Avghi' 
hotărirea autorităților 
vocat nemulțumire în 
din Grecia, car.* apreciază că i 
acesta se torpi’ează legăturile 
sportivii greci si cei din țările socia
liste, se împiedică dezvoltarea sportu
lui în Grecia.
• CONGRESUL Federației internațio

nale de hochei pe iarbă, desfășurat re
cent la 
tele

să 
_ de 

Sofia. în 
a 

grecești 
cercurile

;rup 
participe 
atletism 
legătură 
scris că 
a pro- 
sportivo 
în felul 

între

reprezentativei a Angliei i și>
P’3 ■■ r; >'•
* tulul r6on$ta(. , 
—• ■ ! .j.

, -v mal al&s,
țjocuriije ^preliminare iaiej campiona-

fără să 
A doua 
feminin. . ____ ___ _
Maria Bueno nu va putea să-și apere 
titlul de campioană neoficială a lumii 
la turneul de la Wimbledon, programat 
pentru sfîrșitul lunii viitoare. Maria 
Bueno suferă de icter și s-a retras-- în 
timpul concursurilor de la Ro’and Gar
ros din finala de dublu femei, cîștigată 
apoi prin forfait de perechea Reitano- 
Schurman.
• DUPĂ cum anunță agenția tele

grafică bulgară, biroul Uniunii de Cul
tură Fizică si Sport din R.P. Bulgaria 
a hotărit să <lecernez<» cosmonautului 
sovietic furii Gagarin titlu! de maestru.

din R.P. Bulgaria. 
Această hotărîre a fost luată cu prile
jul vizitei recente a - • - ~ •
în R.P. Bulgaria.
• UN COLECTIV 

atletism din Anglia 
despre Herb E'liot și 
dial. Autorii cărții au criticat vehement 
unele aspecte din activitatea at'etilor 
americani, dar aceste critici nu au vă
zut lumina tiparului, editura engleză 
refuzînd să le publice.

49 CU TOATE că sezonul sportiv <lp 
vară este de-abia la începutul lui. în 
R.P. Po’onă, precum și în alte țări, 
se fac deja pregătiri pentru campio
natele mondiale de... schi, programate 
în februarie anul viitor rn sta<iun?ă po
loneză de sporturi de iarnă Zakopane. 
Pînă la 25 mai, ne adresa Comi*.efc’:V”i 
de organizare a campionatelor au so-it 
cereri de înscriere din partea federa
țiilor de specialitate din Uniunea So
vietică. Suedia. Statei© Unite si 
Britanic. Reprezentanți ai organizațiilor

fl reușit vreodată să cîștige... 
știre se referă tot La tenisul 
Cunoscuta jucătoare braziliană

FEDERAȚIA franceză de tenis 
i teza turneelor „deschise" ! 

sa reuniune, forul francez 
ca la viitorul con- 

internaționale de te-, 
la Stockholm) să voteze 

turnee. După cum se 
favoarea organizării 

fie admiși atît 
și profesioniști 

vreme tot mai 
pentru

3- 
La 
de

Madrid, a discutat printre al- 
problema organizării unui cam- emerit al sport-uiui 

pionat european. Discuțiile purtate n-au 
dat însă nici un rezuftat, urmînd ca 
această chestiune să fie reluată la con
gresul ce va avea loc anul viitor. S-a 
stabilit însă ca în 1962 să se desfășoare 
la Bombay un mare turneu interna
țional de hochei pe iarbă cu partici
parea celor mai bune echipe din lume.

ți INTÎLNIREA internațională dintre 
reprezentativele d? fotbal a'c R.P. Po
lone și Uniunii Sovietice a putut fi 
urmărită pe ecranele televizoare'or din 
U.R.S.S. Aceasta a fost prima transmi
sie directă de peste hotare realizată 
de către televiziunea sovietică.

® DOUA evenimente foarte comen-
■ tate în lumea tenisului. în primul rînd 

este vorba despre victorie obț’nută de 
jucătoar-ca engleză Ann Haydon în fi
nala turneului de la ---- ’ ~
(Franța). Este primul 
acestei sportive, care de cîțiva 
fost prezentă în mâi ‘mVlte 
nale“ la. tenis de masă Și tenis de cîmp,

Roland Garros 
mare Succes al 

ani a 
„mari fi-

lui

de 
a

lurii Gagarin

specialiști țn 
scris o carte 

atletismul mon

doptă teza turneelor 
ultima sa reuniune, 
specialitate a decis 
greș al Federației 
nis (12 iulie, ’ 
pentru asemenea 
știe, curentul în 
de turnee la care să 
tenismani amatori cît 
a căpătat în ultima 
mulți adepțh Se preconizează 
anul 1962 patru asemenea turnee „des
chise- : Roland ~ 
Forest Hills și 
liei. Pentru ca 
nă realitate este nevoie însă de o ho- 
tărîre a Federației internaționale, care 
să obțină p majoritate de două tre«mi 
la congres. Deocamdată. împotriva unei 
asemenea hotărîri s-a pronunțat doar 
federa-ț’a Australiei, dar influența a- 
eesteia poate fi decisivă.

Garros, Wimbledon, 
campionatele Austra- 

acest proiect să devi

• LA SFÎRȘITUL 
în R.D. — 
sportivi 
tîlniri 
mezt 
chipă de fotbal, 
de volei 
feminină de baschet.

tanii
Vietnam un grup 
laoțieni, care vor 

prietenești cu sportivii 
Grupul este alcătuit 

o formați; 
și cîte o echipă

mai a sosit 
de 49 de 
susține în- 

vietna- 
dintr-o e- 
mascuîină. 

masculină și

e .ULTIMELE vești 
fotbaliștilor 
Internaționalul englez Jimmy 
a anunțat că nu va mai 
Chelșea la Milan, in schimb., 
echipă milaneză. Internazionale, 
perfectat de.ia contractul cui F.C. 1 
celona pentru 
atacant spaniol 
continuă...

de
profesioniști 

englez 
nu 

la Milan.
milaneză.

la „tîrguTt 
occidentali.

Grea vest 
trece - de ia • 

cealaltă, 
, .a 
Bar. 

transferul cunoscutului 
L. Suarez. Licitația


