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GHEORGHE IANCU: RECORD MONDIAL
ABSOLUT LA PARAȘUTISM!
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Astă-seară la Belgrad

icep Campionatele europene de box
IELGRAD 2 (prin telefon de 
trimisul nostru special). — 

pă un popas de o noapte Ia 
tișoara, boxerii romîni care 

participa la Campionatele 
opene de la Belgrad și-au 
tinuat drumul ieri dwninea- 
spre capitala R.P.F. lugo- 

ria, unde au ajuns la ora 
izului. Interesul de care se 
ură aici această competiție 
• deosebit de mare. încă din 
a Vîrseț (oraș situat în a- 
piets« graniței cu tara noa- 
), ’ 
ul

ii,
Ș' 

er 
oască pe Dobrescu, pe care 
ttorii de întreceri pugilistice 

iugoslavia vor avea prile- 
să-| vadă acum pentru pri- 
dată. De asemenea, prezen
tei Constantin Gheorghiu 
comentată cu viu interes, 

itorii de box din capitala 
aslaviei au mai avut prile- 

să-1 urmărească evoluînd 
ring. Ieri, C. Gheorghiu a 
linii 28 de ani. Aflînd de 
st lucru, organizatorii i-au 
ît un tort, urîndu-i succes 
marea competiție.
upă cîteva ore de odihnă, 
sala Partizan din Belgrad 
«•ii noștri au făcut aseară 
iul antrenament constînd în 
i la mănuși și exerciții de 
indere.
itrecerile ..europenelor" vor 
1 loc în Sala Expoziției care 
o capacitate de 134)00 de 

rî. Comisia de organizare 
campionatelor a terminat 
e pregătirile, iar sîmbătă pe

graniței cu țara noa- 
aflînd că în vagonul nu_ 
doi se află pugiliștii ro- 

un grup de tineri au ve- 
s-au interesat de fiecare 
în parte. Toți voiau să-I

ringul luminat cu 
rescente vor avea 
meciuri.

Ieri dimineață a 
prezența membrilor 
tragerea la sorți a primei reu
niuni care se va disputa sîm
bătă seara. Boxerii romîni pre- 
zenȚ la campionate sînt primii 
care vor intra în luptă. Este 
vorba de M. Dobrescu și C. 
Gheorghiu. Dobrescu are cins
tea de a deschide campionatele 
europene din acest an. El va 
avea ca adversar pe boxerul 
maghiar Forro, iar Gheorghiu 
pe francezul 
sîmbătă se 
mul celor 
duminică.

Au fost

lămpi fluo- 
loc primele

avut loc în
A.l.B.A.

Houdeau. Tot 
va stabili progri- 

două reuniuni de

sării celorlalți boxeri romîni, 
fără a se stabili însă ziua în 
care vor boxa : N. Puiu — 
Mackay (Scoția), Simonca — 
Kajdi (R.P.U.), Mihalic — Al. 
Mițev (R.P.B.), Mirza — Wol
ters (Olanda), Badea — Woj- 
tech (R.S.C.), Alonea — Feo
fanov (U.R.S.S.), Negrea _
Spasov (R.P.B.). Mariuțan — 
Penna (Italia). Vineri a avut 
Mc în amfiteatrul Facultății de 

Belgrad simpo- 
al A.l.B.A. Din

Dc nenumărate ori campion al 
țării, maestrul sportului Gheorghe 
lancu și-a înscris numele printre 
cei mai valoroși parașutiști din 
lume, anul trecut, cu ocazia sta
bilirii și omologării de către Fe
derația Internațională Aeronautică 
a recordului său mondial — 1,45 
m — în proba de salt individual 
cu deschidere imediată și aterizare 
Ia punct fix, noaptea, de la 1.000 
m.

Performanța realizată însă zilele 
trecute de acest sportiv dîrz și cu
rajos este de-a dreptul excepțio
nală. A fost împlinit visul oricărui 
parașutist : să aterizeze chiar pe 
punctul fix, la 0 m. Iată cum 
petrecut lucrurile...

Miercuri dimineața, cei 
buni sportivi parașutiști din

s-au

mai 
țară

au evoluat într-un țiou 
Printre ei, bineînțeles și 
lancu. S-a analizat buletinul me
teorologic, s-au făcut cîteva son
daje și spre satisfacția tuturor, 
condițiile erau favorabile. I*e 
dinea de zi 
dc record la proba de salt indi
vidual de la l .000 m cu deschi
dere întirziată a parașutei și ate
rizare la punct fix.

In sfîrșit, se fac 
necesare, avionul cu 
decolează, iar arbitrii 
la punctul de aterizare. Sare pri
mul sportiv... al doilea... după 
care Gheorghe lancu. O cădere 
liberă de 8.3 sec. și parașuta se 
deschide. Plutește lin și pilotată 
cu măiestrie se îndreaptă cu si
guranță spre țintă. La 20 m de 
sol parașutistul se află deasupra

concurs.
(iheorghe

_or-
figurau: tentative

centrului cercului. După trei se
cunde Gheorghe lancu aterizează 
cu aniîndouă picioarele chiar pe 
punctul fix. Urale, îmbrățișării.

Medicină din 
zionul medical 
partea noastră a participat dr.
Ionel Stănescu, 
în comisia 
din cadrul campionatelor euro
pene.

care a fost ales 
medicală A.l.B.A.

Reprezentativele de șah ale R.P. Romîne 
și R. S. S. Gruzine au terminat 

la egalitate: 16-16
egalitate 

joi dimi-desemnați și adver- ROMEO CALĂRAȘANU

mneiitii sporim în cinstea Zilei miiouie a Copilului
UCUREȘTI : Asociația spor- 

Vulcan a organizat zilele 
ite un reușit 
nete, triciclete 
participarea a 
L Ciștigători : 
», Eugen 
iman și Alexandru Chiriei. 
mizatorii au oferit primi- 
clasați in fiecare probă, 

■ite premii în jucării și 
iuri, iar concurenților cla
pe primul loc, cite un tri- 
cu emblema asociației 

tive .Vulcan" 
ricolae D. Nicolae, coresp.

concurs de 
și biciclete 

peste 50 de 
Rodica Ni- 

Voinea, I-iviu

mele locuri : TRICICLETE : 
Rodica Petrică și Magdalena 
Plorescu ; TROTINETE : Ma
rin Dănuț) Aurel Marian și 
Dinu Constantin ; BICICLETE 
MICI : Andrei Schieciu; BICI
CLETE MARI : Gabriel Mincă 
și Constantin Popa

Aurel Roșea, coresp.

ș.a.

geta și Aurelia Pieleanu, A- 
lexandru Tamaș, Victoraș Ar- 
sene, Petronela Preda, Iulian 
Băncilă, Constantin Blaga
Concursul s-a desfășurat pe 
bulevardul 1997 și a fost 
mărit de sute de spectatori. In 
fotografie, aspect din desfășu
rarea uneia din probe.

ur

4.RACAL : Consiliul raio- 
U.C.F.S. Caracal a orga-

iii localitate un frumos 
urs de triciclete, trotinete 
iciclete, la care au luat 
ul numeroși copii. Iată și 
ele celor clasați pe pri-

GIURGIU. Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. a organizat — în preaj
ma zilei de 1 iunie — un fru
mos concurs de trotinete, tri
ciclete Și biciclete, la care au 
luat parte peste 100 de copii 
între 5-12 ani, fii ai muncito
rilor de la Atelierele navale 
„Filimon Sîrbu", fabrica de 
zahăr „Popa Șapcă", precum 
și de la alte întreprinderi in
dustriale din localitate.

PrSntVe cîștigătorii acestui 
reușit concurs se numără Geor-

Text și foto : Tr. Barbălată și 
Al. Bîrsănescu, corespondenți

Cu un rezultat de 
(16—16) s-a încheiat 
neața întîlnirea internațională 
de șah R. P. Romînă—R.S.S. 
Gruzină, desfășurată de la 
sfîrșitul săptămînii trecute în 
Capitală. Ultimele trei partide 
întrerupte in turul patru au 
permis șahiștilor gruzini să 
egaleze scorul, prin victoria 
înregistrată de prima lor ju
cătoare Nona Gaprindașvili în 
fața Alexandrei Nicolau. Cu 
remiză s-au încheiat partidele 
Șișov—Drimer și Teodorescu— 
Togonidze. Turul patru a re
venit deci oaspeților cu 5—3. 
scorul general al meciului îm
părțind egal punctele : 16—16.

La încheierea întrecerii, sînt 
de menționat cîteva date sta
tistice. Confruntarea la mesele 
masculine a dat cîștig de cauză 
echipei romîne (11—9) rezultat 
datorat în special faptului că, 
în meciul de juniori, campionul 
nostru Fl. Gheorghiu a cîști- 
gat la scor: 3'/2—'/2. La seniori, 
oaspeții au fost superiori la 
limită : 8*/2—7*/;. Tot lor le re
vine întîietatea și la mesele 
feminine : 7—5. Din echipa
noastră, cu scor pozitiv a mai 
terminat doar Margareta Pere
voznic (2—1). Meciuri egale au 
făcut Ciocîltea (la prima 
masă), Drimer, Ghițescu, Soos 
și Margareta Teodorescu. In 
echipa oaspe, cele mai bune 
rezultate individuale aparțin 
lui Buslaev și Gaprindașvili 
(3—1). Mai amintim că în pri
mul meci dintre ambele echipe 
— disputat acum un an la

CONCURSUL NOSTRU ț

PENTRU CEA MAI BUNA CORESPONDENȚA" i
Rezultatele primei etape

A luat sfîrșit prima etapă a concursului „PENTRU 
iA MAI BUNA CORESPONDENȚA" ’ ' ’
arul nostru în cinstea celei de a 40-a 
rtidului.
portul popular" a primit sute 
riale de 
ntre ele

. Premiul 
Premiul 
uscel și 
Premiul
FiEORGHE
JLOMON, tehnician 
mkian agronom — Giurgiu.
Au mai primit mențiuni : C. Gruia — Brașov, A. Scîn 
ie — București, Petre Enache — Constanta, I

organizat de ; 
__ _____ ___ _ aniversări a.

In cadrul acestui concurs redacția ziarului ■ 
de scrisori cuprinzînd ma- t 

diferite genuri gazetărești. Cele mai bune ■ 
u fost premiate după cum urmează :

GHEORGHE N1LA, turnător — Teleajen, . 
ȘTEFAN LEPADATU, elev din Cîmpulung • ----  --------- .. _ ploiești 

strungar 
— Deva:

au fost premiate
I : ----------------
II:
TRAÎAN NEATÂ, medic
III: ILIE 1ONESCU. strungar — Sibiu; f 

CIORANU. tehnician — Deva; ELIADE 4.
Bîrlad ; TRAIAN BARBALATA, Ț

v, A. Scîa- î 
L. Bruckner r

Constanța, P. Codrea — Iași, V. Săsănanu — Baia î 
are, A. Axente — București, E. Ursu — Iași, C. Alexa — 
iceava, Gh. Corcodel-Brașov. J
Amintim participanților că etapa a Il-a a concursului o 
istru se încheie la 23 august a.c. Ț

pregătirile 
parașutiști 

se prezintă

(Continuare în pag. a 6-a) '

Ro- Gheorghe lancu, dublu record
man al lumii la parașutism.

Tbilisi — șahiștii gruzini ter
minaseră victorioși cu 18—14.

înainte de întoarcerea 
patrie, oaspeții noștri mai sus
țin, începînd de ieri, un meci 
de două tururi cu o selecțio
nată a 
echipa 
printre 
telu,

orașului Ploiești. In 
ploieșteană evoluează, 
alții, Radovici, Miti- 
Partos, Fl. Gheorghiu,

Margareta Perevoznic și 
dica Reicher. (rd. v.).

VIU INTERES IN JURUL 
CAMPIONATELOR INTERNA
ȚIONALE DE TENIS ALE 

R. P. ROMINE

„Așteptăm cu nerăbdare edi
ția din acest on a campiona
telor internaționale de tenis 
ale țării noastre** ne spunea 
ieri Julieta Namian. „Sper ce 
această competiție, a conti
nuat campioana republicană, 
să devină tradițională, astfel 
ca ea să ajute la populariza
rea tenisului, să constituie un 
folositor schimb de experiență, 
să contribuie la ridicarea 
lorii tehnice a jucătorilor 
tri“.

Intr-adevăr, întrecerile

va- 
noș-

care

In toiul examenelor

GRUPA 1O1
— In sfîrșit, bine că v-am 

găsit !...
Ca la o comandă, cinci fete 

își ridică nasurile din cărți.
— Pe unde nu v-am căutat. 

La bibliotecă, la cămin, în 
tot I.C.F.-ul. De ce 
cuns in acest colț de

— Ca să nu fim 
de la învățătură!...

— Aveți dreptate. Sînteți în 
toiul examenelor. Fiecare mi
nut contează. Și noi care veni
sem... Ei, nu-i nimic, facem 
poza după examene... Succes... 
Și s-o țineți tot așa numai în 
9 și 10 !

— Ia stați! De unde știți că 
avem note bune?

— Păi, nu sînteți din grupa 
101?

— Sintem, însă ați fost in
formați greșit. Avem și citeva 
note de 8...

— Tiii !... Și noi care căutam 
o grupă numai cu notele 
peste 8 !

— Bine, dar examenele anu
lui III abia 
nu uitați că 
fiziologia nu 
terii ușoare.

— De acord. Totuși..
— Nu ne cunoașteți !
— Aici, aveți dreptate.

fi rău ca înainte de a vorbi să

la cămin, 
v-ați 
grădină ? 
deranjate

as- H -fi.
i

ă'

-J

Studentele I.C.F. din grupa 101 învață cu înfrigurare.
Foto : B. Ciobanu

au început. Apoi, 
specializarea 
sint de loc

fi
ma-

N-ar

ne spuneți numele. Așa, orga
nizat, ca la examene...

— Octavia Moldoveanu — 
responsabila grupei U.T.M. In 
primul rînd vreau să vă spun 
că toate -fetele din grupa noa
stră sînt utemiste. In al doilea 
rînd, că ne-am angajat să nu 
luăm nici 9 notă sub 8e *4.

luptăm împotriva mediocrită
ții... Intr-un cuvînt, să ne pă
străm titlul de grupă fruntașă 
la învățătură cucerit în sesiu
nea din iarna trecută. Ei, ce 
spuneți acum ?

V. TOFAN

(Continuare în pas. a 2-a).

pe terenurile Pro- 
trezit un interes 
rîndurile iubitori- 
de Ia noi. Com- 
reuni o serie de

încep marți 
greșul au 
deosebit în 
lor tenisului 
petiția va
sportivi cunoscuți din U.R.S.S., 
R.D.G., R.P.P., R.P.B. și bine
înțeles R. P. Romînă.

Astăzi după-amiază sosesc 
tenismanii polonezi și cei din 
R.D.G.. mîine vin jucătorii so
vietici, iar luni cei bulgari.

PLANORÎȘTI! NOȘTRI 
IN R P POLONA

Joi seara a părăsit Capitala, în- 
drcptîndu-se spre l.cszno, maestrul 
sportului Mircea Finescn, care va 
reprezenta țara noastră la cea dc a 
Vil-a ediție a campionatelor inter
naționale de planorism ale lî.P. 
Polone.

Concursul va avea loc între 4 și 
18 iunie. La această mare întrecere 
internațională și-au anunțat par
ticiparea cei mai cunoscuți piloți 
de zbor fără motor din țările de 
democrație populară.

La Tokio, 
luptătorii romîni învingători 

în două întilniri amicale
Puținele zile ce au mai ră

mas pînă la începerea cam
pionatelor mondiale de lupte 
clasice au fost rodnic între
buințate de sportivii noștri. 
Ei și-au continuat pregătirile 
și au întîlnit două formații 
din Tokio: echipele universi
tăților Waseda și Nittai. Spor
tivii romîni au obținut două 
victorii categorice cu 6—1 și 
respectiv 4—1. In cea mai 
bună formă s-a dovedit a fi 
mijlociul Ion Țăranu, care a 
obținut două victorii prin tuș. 
Presa japoneză acordă o mare 
atenție luptătorilor romîni ptt- 
blicînd numeroase materiale și 
fotografii despre ei.

r~—t 
! Citiți în pag. a 4-a J 

jCe a realizat și ce) 
; așteptăm de laț 
; clubul Petrolul | 
’ Ploiești !
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TKrum tun 
îi petrecere frumoasa!

Vremea frumoasă din ultimele zile 
f-a îmbiat pe bucureșteni să-și pre
gătească sacul de drum și bocancii 
tn vederea unei excursii. Unde ? In- 
tr-adevăr. e greu de ales încotro 
să-ți indrepți pașii. Valea Prahovei, 
Poiana 
teniei, 
puterea 
iubește
*-au pus la punct și ultimele amă
nunte in vederea excursiilor pe li
toral, așa că alegerea e tot mai greu 
de făcut...

Dar cine sint cei care se bucură 
acum de frumusețea unei excursii, 
de plăcerea de a-și petrece timpul 
Uber in mijlocul naturii ? Sint oa
meni ai muncii de la orașe și sate 
care, bucurindu-se de minunatele po
sibilități create de partid și guvern, 
pot cunoaște prin intermediul turis
mului și mai bine țara și frumusețile 
M. In Capitală, 230 de muncitori și teh
nicieni de la uzinele „23 August" vor 
pleca simbătă cu trenul la cabanele 
Gîrbova și Cioplea; 165 de „itebiști" 
te vor îndrepta spre valea Prahovei, 
• dată cu elevii de la școlile medii 
nr. 27 (curs seral) și nr. 146, cu sa- 
Utriații de la Banca de Stat, spitalul 
„Voirile Boaită", de la „Tricotajul 
roșu". La Sinaia, autocarele vor a- 
duce alți 47 de muncitori și func
ționari de la I. T. B., 117 mun
citori de la întreprinderea 7 C.M.B., 
salariați de la Institutul de Cerce
tări Farmaceutice, cooperativa „Dac- 
IBografia" etc. Alți excursioniști vor 
pleca tot cu autocarele pe litoral, la 
Poiana Brașov etc.

Tuturor le urăm drum bun și pe
trecere frumoasă !

Narciselor, Podul Prie- 
Poiana Brașov atrag cu 
unui... magnet pe cel care 

natura și drumeția. Iar acum

o
Concursul nosiru: „Pentru cett nittî bună 
corespondență"

asociație sportivă fruntașă: 
Avîntul Mîneciu Ungureni

Din cele peste 50 de asociații spor
tive existente în raionul Teleajen. 
numele uneia este foarte des întîlnit 
în viața sportivă a raionului. Este 
vorba de asociația sportivă Avîntul 
din comuna Mîneciu Ungureni, în ca
drul căreia activează 1.650 membri 
(150 înscriși anul acesta), marea 
majoritate fiind muncitori forestieri 
la întreprinderea I.F.E.T. din locali 
tate. In anii regimului burghezo-mo- 
șieresc viața acestor oameni era grea 
și plină de lipsuri, iar noțiunea de 
sport le era complet necunoscută. 
Unii își mai amintesc totuși de un 
fel de „sport". Era hamalîcul pe 
care-1 făceau cărînd schiurile și echi
pamentul bogătanilor.

Cit de mult s-a schimbat acum 
viața muncitorilor forestieri I Ei se 
bucură de condiții tot mai bune de 
trai, au în timpul liber variate for
me de recreere. Una din acestea este 
sportul, activitate îndrăgită de tot 
mai mulți muncitori. Dovadă sînt nu
mărul tot mai mare al membrilor a- 
sociației sportive 
tele obținute de 
Avîntul Mîneciu 
cerile cu ceilalți 
Echipa de fotbal,

Gr 77 JU 
pentru cei mici

BISTRIȚA. Consiliul raional 
U.C.F.S. Bistrița acordă o deose
bită atenție creșterii și angrenării 
fa sport a copiilor. Astfel, au fost 
organizate concursuri cu caracter 
raional la tenis de masă, atle
tism, schi, fotbal, volei, ciclism, 
handbal etc. Numărul 
fii or crește pe zi ce 

atletism, de pildă, au 
248 de copii.

M. Thellman —

concurcn-
trecc. La 
luat parte

coresp.

precum și rezuilta- 
sportivii asociației 
Ungureni în între- 
sportivi din raion, 
din care face parte 

și gateristul Tănase Cutululis, este 
fruntașă în campionatul raional, iar 
contabila Marieta Cîrstea este cam
pioană raională la tenis de masă și 
componentă a lotului regional la a- 
ceeași disciplină. Muncitorii de la Mî
neciu Llngureni se mai mîndresc cu 
atleții Victoria Luca și Costos Zizi, 
șahistul Constantin Nițulescu, jucă
torul de tenis de masă Ilie Muntea- 
nu, schioarele Melania Munteanu și 
Valentina Mareș precum cu alți nu
meroși sportivi, muncitori de nădejde 
ai întreprinderii.

La baza succeselor înregistrate de 
Avîntul Mîneciu Ungureni stă — pe 
lîngă dragostea pentru sport a mun
citorilor— și sprijinul acordat de or
ganizațiile de partid și U.T.M. și de 
către conducerea întreprinderii. Un 
aport deosebit îl aduc activiștii spor
tivi Dan Ceaușu (secretarul asocia
ției), Bruno Neagu și Ioan Ghinescu.

La dispoziția membrilor asociației 
sportive Avîntul Mîneciu Ungureni 
stă un frumos stadion cu tribună, un

club și o sală de sport inaugurată 
nu de mult. In magazia asociației se 
află materiale și echipament sportiv 
în valoare de peste 60.000 de lei. Re
zultate bune au fost obținute și în 
privința consolidării organizatorice a 
asociației sportive prin atragerea de 
noi membri și prin creșterea venitu
rilor asociației. Numai in anul trecut, 
de pildă, A. S. Avîntul a realizat ve
nituri în valoare de 15.500 lei.

Toate aceste fapte vorbesc eloc
vent despre marea dragoste a munci
torilor forestieri pentru sport. Rezul
tatele obținute pe tărîm sportiv se 
împletesc cu frumoasele succese pe 
care muncitorii de la I.F.E.T. Mîne
ciu Ungureni la dobîndesc și în di
recția sporirii producției și a perma
nentei ridicări a calității. De curînd 
am aflat o veste nouă despre price
perea și hărnicia acestor muncitori: 
ei au reușit ca prin reducerea prețu
lui de cost să aducă întreprinderii e- 
conomii în valoare de 683.000 lei, 
îndeplinind astfel cu mult înainte de 
termen angajamentul anual.

GH. NILA

GALAȚI. Recent au cucerit insigna 
G.M.A. gradul I 26 de tineri colec
tiviști din comuna Costachc Negri, 
membri ai asociației sportive Recolta. 
Printre cei mai bine pregătiți amin
tim de Ion Iftode, Gh. Stanciu, Ma
rin Cosma și Nicolae Stoica.

dențiat pionierii Gabriela Panțer, 
Gheorghe Popescu și Gheorghe Lu- 
peanu.

ION R!?O1U — corespondent

C. ȘTEFAN ESCH corespondent

MUSCEL. Elevii 
din Cîmpulung 
la diferite acțiuni 

continua înfrumu- 
strîngerea de fier

GRUPA 1O1
(Urmare din pag. 1)

mă— Stați că nu-i tot. Dar să 
prezint !.„ Hilda Lutsch — responsa
bila grupei de studente 101... In afară 
de întrecerea pentru „cel mai bun 
ctudent din grupă", „pentru cea mai 
bună grupă din an", împreună cu 
colegii noștri participăm și la între
barea „pentru cel mai bun an 
imatur.

— Poate vi interesează cum 
peegăftm? — intervine studenta
■Mu Iaca. Dimineața facem studiu 
individual. Apoi, discuții in colectiv.

din

ne
Vir-

După amiază avem consultații cu to
varășii asistenți.

— In întrecerea „cel mai bun stu
dent din grupă" — continuă Edda 
Knall — conduce Elena Nedelea, Ma
ria Ene, Florica Tudor, Ecaterina 
Kellner care pină in prezent au nu
mai note de 10. Ce să vă mai spu
nem?

— Ne declarăm mulțumiți. încă o 
dată,

Ca 
denie 
cărți, 
logia 
ocupă...

mult succes la examene !... 
la o comandă, cele cinci stu- 
își viră din nou nasurile în 

In urma noastră auzim: „fizio- 
este ramura biologiei care se

CÎMPULUNG 
școlii pedagogice 
Alușcel, iau parte 
obștești privind 
sețare a orașului, 
vechi etc. O frumoasă acțiune a a- 
cestor elevi a fost construirea unei 
frumoase baze sportive compusă din 
terenuri de volei, baschet și handbal 
redus, pentru care au. efectuat circa 
2.000 ore de muncă voluntară, reali- 
zînd astfel însemnate economii.

— Elevii școlii elementare nr. 7 
din comuna Berevoiești au participat 
în ultima vreme la diferite acțiuni 
patriotice. Ei au adunat o cantitate 
de fier vechi de peste o tonă, au cu
rățat de ierburi vătămătoare 10 hec
tare de izlaz etc. De curînd ei au 
construit un teren de volei și o 
groapă pentru sărituri la atletism, 
prestind aproape 300 ore de muncă 
voluntară. In aceste acțiuni s-au evi-

Este tuș sau nu?

Nu trebuie să fii specialist în spor- 
luptelor ca să răspunzi afirmativ 
întrebarea de mai sus.
perfect valabil!

centru pe care-1

Este un
Totuși, arbitrul 

puteți vedea în 
fost de altă pă- 
„s-a trecut prin

tul 
la 
tuș 
de
dreapta fotografiei a 
rere. El a spus că 
pod !“.

Ziarul nostru a semnalat de nenu
mărate ori greșelile săvîrșite de ar
bitri în cadrul campionatului repu
blican pe echipe. De data aceasta am 
adus o „probă" cit se poate de con
cludentă despre felul cum „înțeleg" 
unii să arbitreze. Fotoreporterul zia-

rului regional din Galați ne-a venit 
in ajutor. El a fotografiat întilnirea 
dintre 
și N.
La un 
lovici 
lefterie s-a 
pe spate, 
dată de arbitri la sfîrșitul întîlnirii ? 
învingător la puncte... luptătorul bucu- 
reștean. Ce părere au arbitrii Gh. Luca 
(centru), V. Bulancea și E. Finkels
tein (margine) de decizia pe care au 
dat-o? Vorba aceea toată lumea a 
văzut tușul numai cei ce trebuiau nu !

M. Strulovici (C.S.M. Galați) 
Elefterie (Progresul București), 
procedeu executat de M. Stru- 
(luptâtorul din dreapta) N. E- 

„oprit" pentru scurt timp 
Știți care a fost decizia

Pe marginea schimburilor de experiență de la Cluj și Iași

de propagandă și agitație - mijloc important de realizare 
a obiectivelor mișcării iwastre sportive (11) 

pentru invățămîntul politic cu fotbaliștiiMai multă grijă
Partfcipanții la schimburile de ex

periență de la Cluj și Iași au anali- 
sat pe targ și desfășurarea învăță- 
Biîntului politic pentru fotbaliștii din 
categoriile A și B, organizat de 
LLC.F.S. sub conducerea organelor 

partid. In acest domeniu de ac
tivitate s-au obținut unele succese în 
toate cele 11 regiuni; majoritatea 
fotbaliștilor fruntași participînd cu re
gularitate Ia invățămîntul politic, pre- 
gătind u-se temeinic și dezbătînd la 
un nivel mulțumitor problemele pre
date. Aproape la fiecare seminar fot
baliști ca: Giosanu, Ciripoi (Di.namo 
Bacău), Comănescu (Steaua roșie Ba
cău), Dram, Avasilichioaie (C.S.M.S. 

Nacu, Niculescu (Corvinul Hu
nedoara), Bălan (C.F.R. Timișoara), 
Toraeș (C.S.O.), Contan (U.T.A.), 
Crisnic (Jiu! Petroșani), Ruzici și 
Apostolache (Ind. Sîrmei) și alții 
participă activ Ia discuții, dovedind 
astfel că au studiat cu atenție 
problemele expuse, că sînt preocupați 
de ridicarea nivelului lor politic ș! 
ideologic.

Complexitatea sarcinilor politice și
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economice care stau astăzi în fața 
fiecărui om al muncii din țara noa
stră cere maselor de tineri sportivi 
să acorde o importanță deosebită în- 
vățămîntului politic, să îmbine per
manent munca pe care o desfășoară 
în producție, activitatea de pe tere
nurile de sport, cu o intensă preocu
pare pentru însușirea bazelor ideolo
giei marxist-leniniste și a politicii 
partidului.

Trebuie spus că cei mai mulți din
tre fotbaliștii noștri au răspuns așa 
cum trebuie acestei sarcini de cinste.

Sînt însă și fotbaliști din catego
riile A și B care nu acordă impor
tanța cuvenită învățământului politic. 
Fotbaliștii Balog și Chiși de la 
C.S.M. Cluj, Copil și Raab de la Ind 
Sîrmei, Zanca de la Corvinul Hune
doara, Crăciun și Gabor de Ia Jiul 
Petroșani, nu se pregătesc și nu par
ticipă la discuțiile din seminarii. 
Alți sportivi, deși studiază și se pre
zintă mulțumitor la seminarii în via
ța de toate zilele nu aplică nimic din 
cele învățate ci, dimpotrivă, au dife
rite abateri, sînt codași în muncă 
(Harsanyi și Szakacs II de Ia 
C.S.O.) sau continuă să se consider» 
„vedete" care își pot permite orice,

așa cum au făcut fotbaliștii de la Di
namo Barza, care înaintea unui joc 
amical au lipsit cîteva zile din pro
ducție (!). Este drept că asemenea 
cazuri sînt tot mai rare dar existen
ța lor arată cu atît mai mult nece
sitatea întăririi continue a muncii 
educative cu fotbaliștii.

In îndeplinirea sarcinilor legate d» 
buna desfășurare a îinvățămlntulul 
politic un aport important trebui» 
să-l aducă antrenorii, al căror exem
plu personal influențează în mare 
măsură comportarea și atitudinea 
fotbaliștilor. Antrenori ca A. Botescu 
și P. Comăniță (Farul Constanța), C. 
Marinescu (Dinamo Galați). Șepci și 
Rădulescu (Știința Cluj), Androvici 
(C.F.R. Timișoara), Dincă Schileru 
(C.S.M. Brăila) sau Torjoc (Dinamo 
Oradea) împletesc în mod armonios 
pregătirea tehnică a sportivilor cu 
munca educativă, dovedesc exigență 
și nu tolerează nici unui fotbalist a- 
bateri pe terenul de sport, atitudini 
de indisciplină. Un exemplu cu totul 
diferit îl dau fotbaliștilor antrenorii 
Gică Nicolae de Ia Dinamo Bacău sau 
Unguroiu de Ia C.S.M.S. Iași care nu 
numai că nu participă la învățămîntul

politic dar nici nu manifestă sufi
cientă preocupare pentru manca edu
cativă cu fotbaliștii. Asemenea atitu
dini trebuie analizate cu toată exi
gența de cluburile respective și de co
misiile de propagandă și agitație.

In legătură cu desfășurarea învă- 
țămîntului politic cu fotbaliștii s-au 
desprins, de asemenea, unele sarcini 
care revin î>n primul rînd consiliilor 
regionale U.C.F.S. și comisiilor regio
nale de propagandă și agitație. Ast
fel, în regiunea Galați trebuie luate 
măsuri urgente pentru ca membrii co
misiei regionale să participe la se- 
minariile învățămîntului politic pen
tru fotbaliști, pentru ca ta C.S.M.S 
Iași să se îmbunătățească frecvența 
fotbaliștilor la lecții și seminarii (la 
ultima predare au lipsit... 7 jucă
tori).

O asemenea stare de lucruri cum 
este cea de la C.S.M.S. lași trebuie 
curmată cîf mai grabnic. Nu este 
permis nici unei secții de fotbal, nici 
unui club sau asociație sportivă să 
tolereze astfel de lipsuri grave ale 
unor fotbaliști.

De asemenea, este necesar să 
se analizeze rămînerea în urmă cu 
desfășurarea lecțiilor 1a Bacău și 
Cărei, tn atenția organelor U.C.F.S. 
și a comisiilor regionale de propa
gandă și agitație respective trebuie 
să stea și lichidarea subaprecierii în
vățămîntului politic de către unii fot
baliști ai echipei Știința Timișoara 
ca și atitudinile cu totul condamna
bile ale unor fotbaliști cum este de 
exemplu jucătorul Dragoș de la 
C.S.M. Baia Mare care de un an de 
zile nu și-a plătit cotizația de mem

PLOIEȘTI. Consiliul asociației 
sportive Recolta din comuna Corneșt’i 
a organizat cu sprijinul consiliului 
raional U.C.F.S. o frumoasă serbare 
sportivă, la care și-au dat concursu 
sportivi din asociațiile Recolta Cor 
nești, Recolta G.A.S. Bilciurești, Uni 
rea Bilciurești, Recolta Cătunu, Re 
colta Cojasca, Recolta G.A.C. Oio 
geni și Rapid Ibrianu, care s-au în 
trecut la volei, ciclism, fotbal și at 
letism pentru o cupă pusă în joc d( 
consiliul raional U.C.F.S. Ploiești 
Totalizînd cele mai. multe puncte 
sportivii din comuna Cornești ai 
cucerit cupa, fiind urmați în clasa 
inent de sportivi din asociațiile Re 
colta Cătunu și Unirea Bilciureși'

•— Pentru a se asigura o mai bun; 
desfășurare a activității sportivilo 
asociației Recolta Tăriceni, consilii 
asociației, sprijinit de sfatul popula 
comunal, a amenajat în centrul sa 
fiului o bază sportivă simplă compus, 
dintr-un teren de volei și unul d 
fotbal, gazonat. La această frumoas 
realizare s-au efectuat peste 1.20 
ore de muncă voluntară, evidehțiir 
du-se tinerii C. Stoica, Tr. Pavel ș.r

A VLASCEANU și 
GH. ALEXNDRESCU 

coresp.

SIBIU. Comisia de popice de p 
lîngă consiliul orășenesc 
Sibiu a organizat 
tri, la care au 
cursanți. Lecțiile 
către cei mai buni 
șului.

ILIE IONESCU

U.C.F.t
un curs de arb 
participat 25 d 

au fost ținute d 
tehnicieni ai or<

corespondent

REGHIN. Sătenii din Maioreșt 
raionul Reghin, au asistat la o fri 
moașă demonstrație de box făcui 
de sportivii asociației Producția d 
Reghin.

In cadrul programului au mai 1 
gurat întreceri la trasul funiei, m 
ciuri de volei, concurs de bicielet 
întreceri de atletism șf1 -i meci 
fotbal. Disputele celor posft- 400 
sportivi au fost urmărite cu viu 
teres de 3.000 de spectatori.
FLORIAN PANTEA — corespunde

i

i

i

TR. SEVERIN. In oraș a luat fiin 
o nouă asociație sportivă, ai căi 
membri sînt muncitori, tehnicieni, i 
gineri și funcționari ai întreprinde 
lor industriale de stat Banovița (F 
brica de bere și de spirt), Cerna (I 
brică de produse zaharoase) și V 
alcool. Asociația își axează acti 
tatea pe următoarele discipline: ] 
pice, box, șah, volei și tenis de ma 
Asociația se numește „A. S. lnaint

GH. MANAFU — coresponden

bru U.T.M. și nu a participat la vi 
de organizație.

Lichidînd lipsurile semnalate, m 
eiind cu mai multă grijă, cu mai n 
simț de răspundere pentru a asig 
învățămîntului politic o cît mai b 
desfășurare, organele și organiza) 
U.C.F.S. vor aduce o contribuție 
portantă ta întărirea disciplinei pe 
renurile de sport, la educarea polit 
cetățenească, comunistă a fotbalișt 
noștri fruntași.

★
Avînd un sprijin prețios din pa 

organelor și organizațiilor de pai 
colaborând tot mai strîns cu org 
zațiile sindicale și U.T.M , cu filia 
S.R.S.C., agențiile O.N.t. etc., < 
siliile U.C.F.S., comisiile de pr< 
gandă și agitație, cluburile și aso 
țiile sportive folosesc numeroase 
forme și mijloace de educare a »' 
tivilor. 'Astfel, în regiunile Cluj, 
nedoara, Maramureș. Suceava, 
sportivii vizionează în colectiv < 
rite spectacole și participă în nu 
mare la excursiile cu prilejul că 
fac cunoștință cu bogățiile și fru 
sețile patriei noastre ; la Cluj 
ținut conferințe pe teme educative 
„Rolul arbitrului și antrenorului 
educația sportivilor" sau „Grija 
de avutul obștesc — o datorie a 
cărui sportiv"; la Hunedoara, L 
și Aninoasa sute de sportivi au p 
cipat la diferite acțiuni de Intri 
sețare. a orașelor lor. De asemi 
la Galați și în alte regiuni spoi 
vizitează aproape săiptămînal îi 
prinderile sau șantierele din regi 
în regiunea Crișana sînt organ 
reușite seri literare; Ia Bacău : 
tivii fruntași participă Ia serile d



Foștii atleți âu uitat de... atletism
In campionatul feminin

Rapid București a mai făcut un pas 
spre titlul de campioană: 8-4 (3-1) cu Știința București

Ana Bofan (Rapid) aruncă la poartă.
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

MUREȘUL TG. MUREȘ 6—7 (2—3). 
Partidă interesantă prin evoluția sco
rului și numeroasele faze — la am- 
hefe- porți — pline de neprevăzut. 
Rezultatul, deși pare surprinzător, 
consfințește totuși superioritatea mu- 
reșencelor, care au atacat mai variat 
și au tras la poartă mai decis. E- 
chipa din . Tg. Mureș a condus în 
cea mai mare parte a întîlnirii, une
ori chiar la două puncte (4—2), dar 
spre sfîrșit a fost egalată. In ulti
mele minute victoria a surîs pe rînd 
celor două formații : Cătineanu a 
ratat un „7 metri", A. Vasile a tras 
puternic în bară, iar R. Covrig a gre
șit de puțin ținta la un contraatac. 
Cînd toată lumea se aștepta la un 
meci nul, E. Hegeduș s-a infiltrat 
printre trei apărătoare bucureștene 
marcînd imparabil golul victoriei. Au 
înscris : R. Covrig 2, Cătineanu 2. 
Incze, Preda, Hegeduș pentru Mure
șul și A. Vasile 3, Munteanu, V. Du
mitrescu, M. Iordan pentru Progre
sul. O remarcă deosebită pentru R. 
Ferencz (M), care a apărat excelent. 
In general, bun arbitrajul lui Gh. 
Lungu (Buc.).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 8—4 (3—1). Conform 
așteptărilor, echipa feroviară a cîști- 
gat fărit emoții. Practicînd un joc 
moderrif" cu o apărare sigură și un 
atac plin de fantezie și eficace, hand
balistele de la Rapid au dominat 
partida cu autoritatea unui adevărat 
lider. Campioanele, cu o echipă des
completată, nu au contat decît pe 
eforturile susținute ale Josefinei Ște- 
fănescu și Caroline! Cîrligeanu.

întrecerile masculine de la 
timișoara încep astăzi

Din cauza ploii torențiale, primele 
jocuri din returul turneului final al 
campionatului republican masculin 
de handbal în 7 au fost amînate. 
întrecerile vor avea Ioc astăzi, la 
Timișoara, începînd direct cu etapa 
a doua.

cenzii și concursuri, cum au fost da 
exemplu cele în care s-au prezentat 
recenzia romanului „Neamul Șoimâ- 
reștilor" și concursul „Drumeții ve
seli" pe tema: fotbalul în regiunea 
Bacău.

Cu multă bucurie au participat zeci

Evoluția scorului nu a avut isto
ric. Rapid a luat conducerea chiar 
din min. 2, cînd FI. Coșug a înscris 
la un contraatac, iar la un moment 
dat a avut un .avantaj de 6 goluri. 
Punctele au fost marcate de: A. Bo- 
țan 3, C. Dumitrescu 2, FI. Coșug, M 
Constantinescu, E. Hedeșiu pentru 
Rapid și A. Leoiste 2, E. Constan
tinescu 2 pentru Știința. Inegal ar
bitrajul .prestat de I. Covaci (Buc): 
foarte bun în prima repriză, — con
fuz, cu scăpări spre sfîrșitul meciului.

A. VASILIU

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.M. 
SIBIU 6—4 (2—3). Joc spectaculos 
terminat cu victoria meritată a for
mației locale, care a atacat mai in
sistent în final. Foarte bun arbitra
jul lui P. Cîrligeanu (Buc.). (Gh. 
Măzgărcanu — coresp.).

C.S.Ș. BANATUL TIMIȘOARA — 
C.S.M. MEDIAȘ 7—5 (4—2). Par
tida a avut un nivel tehnic medio
cru. Localnicele au trebuit să depună 
eforturi serioase pentru a cîștiga. 
(C. Popa — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C. S. 
ORADEA 14—3 (5—2).

Ediția masculină a „C. C. E“ 
a ajuns la semifinale

Patru echipe au mai rămas în 
lupta pentru cucerirea celei de a doua 
ediții a competiției masculine „Cupa 
Campionilor Europeni". După cum 
se vede și din tabloul alăturat, a- 
cestea sint Ț.S.K.A. Moscova, ciști- 
gătoarea de anul trecut, Minior Di- 
mitrovo, campioana R.P. Bulgaria, 
Dukla Kolin, campioana R.S. Ceho- 

și zeci de mii de sportivi la excursiile 
organizate pentru vizitarea muzeului 
Doftana și a Muzeului de istorie a 
P.M.R., cu prilejul cărora și-au îm
bogățit cunoștințele politice despre 
trecutul glorios de luptă a partidului 
nostru.

Stadionul C.F.R. din Timișoara a 
găzduit la sfîrșitul săptămînii trecute 
concursul de atletism inter-orașe (Ti
mișoara, Reșița, Arad și Lugoj). Am 
asistat la această competiție și drept 
să spunem am fost dezamăgiți. Ne-a 
surprins neplăcut nu numai faptul că 
în tribunele stadionului nu se afla 
nici măcar un singur spectator, sau 
că pista, recent reamenajată, se pre
zintă intr-o stare deplorabilă (nu a 
fost consultat nici un specialist și 
stratul superior al pistei este „ne
legat" și se „rupe" la fiecare călcă- 
tură), ci și de componența... corpului 
de arbitri timișoreni. Din juriul a- 
cestul concurs făceau parte aproape 
toți antrenorii timișoreni (Iovănescu, 
Lupșa, Wittman, Paseu, Robitscek 
etc.), cîțiva profesori de educație fi-

Concursuri.
IAȘI. Etapa orășenească a concursu

lui de copii. BĂIEȚI ; 60 m : I. Chi
riaș (SM 1) 8,3; FETE : 60 m : G. Con
stantin (Șc. chim.) 9,4 ; 300 m : Ol. Boz- 
gan (SM 4) 48,1; înălțime : M. Stănescu 
- 13 ani - (SM 4) 1,40. (GH. VASILIU, 
coresp.).

MEDIAȘ. Faza orășenească a cam
pionatelor de seniori. 55 de participant. 
BĂRBAȚI : 100 m : M. Muresan (19'13)
11,1; 800 m : D. Cucerzan 2:10,4; lungi
me : G. Seilriger (1944) 6,36; T. Marcu 
(1943) 6,23 ; înălțime : W. Alezj (1943)
1,70 ; ciocan ; Fr. Ameîs 47,12 ; 
FETE : 100 m : C. Jurcan (1945) 13,5 ;
suliță : J. Binder (1944 ) 31. Cu acest
prilej Ute Popescu a concurat la 5 pro
be obținînd rezultate remarcabile : 
lungime — 5,39 m; greutate — 9,63 m ; 
200 m — 28,1 sec ; înălțime — 1,54 m ; 
80 mg — 13,1. Aceste rezultate „tradu
se" in punctele tabelei internaționale 
dau un total de 3840 puncte. Acest re
zultat este superior recordului repu
blican de pentat’on junioare (Sanda 
Grosu 3753 p). întrucît nu s-a respectat 
ordinea probelor in concurs, impusă 
de regulament, recordul nu va fi omo
logat. In orice caz sint de subliniat 
rezultatele obținute de această tînără 
atletă. (I. POPESCU, coresp.).

CALAFAT. Faza raională a campio
natelor de seniori. Au participat atleți 
din Calafat, Risipiți, Basarabi. Cîteva 
rezultate : înălțime : A. Petre (Risipiți) 
1,62 ; lungime : Gh. Mititelu (Basarabi) 
5,80 ; fete : înălțime : El. Stănășel 1,35 ; 
lungime : El. Stănășel 4,55. (M. CARAU- 
LEANU — coresp.).

MOINEȘTI Faza raională a concursu
lui de copii. Au participat 120 de copii.

slovace și Rapid București, finalista 
primei ediții.

In general, echipele feroviare au 
terminat învingătoare, unele dintre 
ele însă după emoții. Astfel, în ca
drul optimilor de finală A.Z.S. 
A.W.F. Varșovia s-a calificat în sfer
turi, în dauna echipei L.V.F.K.I. Riga 
(a doua reprezentantă a Uniunii So
vietice) datorită punctaverajului. In 
sferturi de finală, campioana R. P. Po
lone a pierdut însă calificarea pen
tru ca Dukla Kolin a realizat... 3 
puncte mai mult ! Un singur meci a 
avut loc in semifinale; turul partidei 
Minior Dimitrovo — Ț.S.K.A. Mosco
va 3—1 (15-10, 6-15, 15-13, 17-15).

Dar mai mult decît orice vorbește 
alăturatul tablou. 

zică atașați de atletism (Chiuhan, 
Cernăianu etc.) și o serie de foști 
atleți, încă din prima noastră gene
rație de sportivi (dr. Eug. Bellu, 
Lad. Peter etc.). In schimb, n-am 
văzut nici măcar pe unul dintre cel 
care pină mai ieci-alaltăieri făceau 
parte din lotul republican de atletism 
și cărora li s-au asigurat, ca sportivi, 
cele mai bune condiții de pregătire, 
neprecupețindu-se nimic pentru a- 
ceasta. Este vorba, printre alții de : 
Cornel Poenaru, Ion Mihăiescu, Petre 
Piescu, Ion Boitoș, Rudolf Horho- 
ianu, Tiberiu Feneșan, Dan Linca, 
Roland Partoș etc. Acești foști atleți, 
de la care se aștepta că vor pune 
serios umărul la treabă după ce vor 
abandona activitatea competițională, 
au uitat pur și simplu de atletism,

rezultate...
BĂIEȚI ; 200 m : Gh. Neneci 28,6 ;
500 m : Gh. Cotea 1:29,4 ; lungime : 
Gh. Neneci 4,75 ; FETE : 300 m : G.
Ungureanu 50,4 ; înălțime : El. Andrei 
- 1949 - 1,25. (EUG. SÎMBOTIN - co
resp.).

PLOIEȘTI. Etapa pe oraș a campio
natelor de seniori. Dintre rezultate se 
remarcă noul record regional realizat 
la lungime de junioara Ec. Potorc».că : 
5,43 m. BĂRBAȚI : 100 m : II. Steleru
(SSE) 11,8 ; 5000 m ; V. Puiuieț (Pra
hova) 16:22,0 ; 200 mg : Cr. Roșu (Pe
trolul) 29,0 ; înălțime : Cr. Roșu 1,70 ; 
lungime : G. Sibianu (Petr.) 6,23 ; FE
MEI : 100 m : Ec. Potoroacă (SSE) 13,4 ; 
200 m : EI. Tutică (Petr.) 28,4. (FL. 
ALBU — coresp.).

TIMISOARA. Faza orășenească a 
campionatelor școlare. JUNIORI I : 
100 m : M. Bauer (SM 4) 11,5 ; V. Ar- 
deleanu (SM 4) 11,6 ; 200 m : Bauer
23.9 ; 400 m : Gh. Luchici (SM 6) 54,3 ;
800 m ; P. Irimes (SM 4) 2:09,8; lungi
me : C. Stroe (SM 4) 6,44 ; înălțime :
D. Buta (SM 3) 1,71 ; triplu : st. Nagy 
(SM 4) 12,86; JUNIOARE I : 200 m : A. 
Sfătuță (SM 4) 28,8 ; 500 m : A. Cim- 
poneriu (SM 4) 1:26,4; suliță : R. Bucea 
(SM 4) 38,26 ; lungime : A. Simon (SM 
4) 5,05 ; JUNIORI II : disc (1 kg) : N. 
Ezechil - 1945 - (SM 4) 50,37 - rec. 
regional ; ciocan (5 kg) ; Ezechil 43,06; 
JUNIOARE II : lungime : L. Veselino- 
vici - 194 » - (SM 4) 5,10 ; HC. El. La- 
zăr — 1947 — 5,00 ; înălțime : I. Liivy 
(SM 4) 1,35. (EM. GROZESCU - co
resp.).

GALAȚI. La concursurile fazei re
gionale a campionatelor școlilor medii 
și profesionale au participat 170 de e- 
levi din Galați, Brăila. Tecuci, Foc
șani, Panciu și Viziru. JUNIORI I : 
890 m : I. Găzdeanu (G) 2:09,0 ; lungi
me : V .Oană (G) 6,10; greutate : I. Ce
nușă (V) 12,0? ; JUNIOARE I : 100 m : 
Ec. Chesu (G) 13,4 ; lungime : S. Ena- 
che (G) 4,70 ; JUNIOARE II ; 60 m : S. 
Gîță (G) 8,9. (A. SCHENKMAN, coresp.). 
H

CLUJ. Peste 350 de elevi au luat 
parte Ia întrecerile din cadrul fazei 
orășenești a campionatelor școlare. 
Dintre rezultatele înregistrate vom re
marca în primul rînd performanța de
12.4 sec. obținută pe 100 m de tînăra 
atletă Ana Beșuan, în vîrstă de 15 ani. 
Acest rezultat egalează recordul repu
blican al junioarelor de categ. a H-a. 
De asemenea. în proba de 80 m plat 
Sorin Dincă a parcurs distanța în 9,3 
sec., egalînd recordul republican al 
juniorilor de categ. a H-a. Alte rezul
tate : JUNIORI I : 100 m : Em. sima
11.4 ; V. Chirișan 11,5 ; O. Chira 11,6 ;
înălțime : L. Tuka 1,75 ; suliță (800 
gr.) : Z. Dara! 45,70 ; JUNIOARE I : 
înălțime : E. Lengyel 1.45 ; JUNIORI II: 
80 m : 2. I. Kiss 9.4 ; 3. F. Kovacs 9,7 ; 
greutate (5 kg) : V. Precup 12,29 ; su
liță (G00 gr.) : V. Precup 43,10 ; JU
NIOARE II : 60 m : I. Nendea (1946)
7.9 ; greutate (3 kg) : V. Radu 10,03. (P. 
NAGY, coresp.) 

au uitat extrem de repede de vechea 
lor pasiune, și-au uitat obligațiile 
elementare care le-ar fi revenit 
acum. Iu loc ca ei să fi fost primii 
care să fie elementele de bază ale 
comisiei orășenești sau a celei re
gionale, care prin activitatea lor să 
fi contribuit la impulsionarea acti
vității atletice din regiunea feanat, 
toți acești tovarăși au dat bir cu 
fugiții...

In ceea ce privește faptul că spec
tatorii timișoreni „ocolesc** întrecerile 
atletice există fel de fel de păreri. 
Dintre toate una merită a fi discu
tată și de noi. Timișoara n-a mai 
găzduit de mai bine de 6 ani un 
concurs atletic cu caracter republi
can la care să participe cei mai buni 
atleți ai noștri. De mai bine de șase 
ani timișorenii n-au mai avut oca
zia să-i vadă la ,,lucru“ chiar pe 
atleții ridicați din acest oraș (lolanda 
Balaș, Zoltan Vamoș, Maria Pândele, 
Florica Grecescu etc.) ca să nu mai 
vorbim de alții despre care au auzit 
sau au citit numai : Al. Bizim, Zol- 
tan Szabo, D-tru Gîrleanu, etc. Un 
concurs la Timișoara, cu participarea 
celor mai buni atleți ai țării, ar 
fi un adevărat eveniment pentru pu
blicul timișorean. Astfel stînd lucru
rile, credem că forul nostru atletic# 
ar trebui să studieze această pro
blemă și să încerce rezolvarea ei în 
săptămînile care urmează.

R. V1LARA

Activitatea 
competițională

în Capitală
In cursul lunii iunie, mal precis 

intre 13 și 22, se va desfășura faza 
orașului București a campionatului 
republican de tenis pe echipe mixte. 
Vor lua parte 4 echipe : Progresul, 
C.C.A., Dinamo și Știința, întrecerile 
urmînd să se dispute sistem turneu, 

A-
Astăzi va începe campionatul Ca

pitalei la categoria a Il-a, unde s-au 
înscris 18 echipe mixte împărțite în 
trei serii. Jocurile sint programate 
azi (de la ora 16) și mîine (de Ia ora 
9), după cum urmează: Justiția — A- 
cademia II (terenurile Academia — 
lacul Tei); M.M.C.M. - Ș.S.E. 2 II 
(centrul de antrenament nr. 2); 
I.R.E.B. II — Politehnica (Știința) ; 
Artă-Cinematografie — IPROCHIM 
(IPROCHIM — lacul Herăstrău): A- 
cademia I — Petrol Chimie II (Pe
trol Chimie — lacul Herăstrău); Pro
iectantul — Progresul (Proiectantul — 
lacul Herăstrău) ; Ș.S.E. 2 1 — 
IPROMET (centrul de antrenament nr. 
2); I.R.E.B. I — Petrol Chimie I 
(I.R.E.B. — lacul Herăstrău).

Concluzia dezbaterilor din cele 
două consfătuiri de schimb de ex
periență de la Cluj și lași arată 
că munca de propagandă și agi
tație sportivă s-a îmbunătățit în 
mod evident în ultima perioadă.

La baza tuturor succeselor ob
ținute a stat conducerea de către 
organele și organizațile de partid 
a întregii munci de propagandă și 
agitație pe linie sportivă, 
precum și colaborarea orga
nelor și organizațiilor spor
tive cu organizațiile de mase, 
cu filialele S.R.S.C., agențiile 
O.N.T., presa locală etc. Folosind 
acest sprijin organele și organi
zațiile sportive au dat activității 
de propaganda și agitație un ca
racter continuu, au reușit să cu
prindă și să ajute tot mai mult 
dezvoltarea sportului de mase, să 
aducă o importantă contribuție la 
educația sportivilor. Sînt desigur 
și unele probleme de care consi
liile U.C.F.S. și comisiile de pro
pagandă și agitație vor trebui să 
se ocupe în viitor cu mai multă 
atenție. Astfel, s-a făcut prea pu
țin pentru generalizarea experien
ței înaintate. Propaganda și agi
tația se desfășoară încă la un 

nivel necorespunzător în școli, iar 
la sate munca de propagandă și 
agitație este în atenția activiștilor 
sportivi numai cu prilejul unor e- 
venimente sportive deosebite. încă 
lasă de dorit controlul îndeplinirii 
sarcinilor — îndeosebi la nivel 
raional —, nu toate comisiile de 
propagandă și agitație au lichidat 
practica muncii sectare etc.

Aceste deficiențe duc în mod fi
resc la concluzia că nu peste tot 
munca de propagandă și agitație 
se află în centrul preocupărilor 
activiștilor sportivi, că mai sînt 
organe sau organizații U.C.F.S. 
care încă n-au înțeles așa cum tre
buie importantele sarcini ce le re
vin în acest domeniu de activi- J 
tate. i

Comisiile de propagandă și agi
tație, colectivele din cluburi și a- 
sociații sportive au datoria să se 
preocupe tot mai mult de îmbună
tățirea calitativă a muncii lor. 
Munca de propagandă și agitație j 
trebuie să se desfășoare astfel în , 
cit In viitor să-și aducă o tot > 
mai mare contribuție la obținerea ? 
unor noi și însemnate succese în j 
mișcarea noastră de cultură fizică ’
și sport. DAN GIRLEȘTEANU l
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Clubul sportiv Petrolul din Ploiești este astăzi 
cunoscut în arena sportivă internă și internațio
nală. Reunind cei mai talentați sportivi și spor

tive de pe meleagurile ploieștene, clubul muncitorilor 
’ petroliști s-a impus în ultimii ani prin rezultate de 
■ valoare realizate în cele mai importante competiții ale 

țării noastre, precum și in unele întreceri internațio
nale.

Este categoric
;

că in sezonul trecut ți in cel care

se află în plină desfășurare, clubul sportiv Petrolul 
a înregistrat o simțitoare creștere a potențialului său. 
Aceasta se datorește unei munci mai bine planificate, 
conștiinciozității cu care activiștii și sportivii clubului 
își îndeplinesc sarcinile. Procesul de instruire-antre- 
nament a cunoscut un progres evident, datorită îm
bunătățirii metodelor de pregătire, selecției judicioase 
a tinerelor cadre, ridicării nivelului profesional al 
antrenorilor și tehnicienilor.

*
făcută la clubulIn vizita recent 

sportiv Petrolul Ploiești am urmărit 
verificarea rezultatelor obținute în 
funcție de sarcinile de viitor pe care 
acest club sportiv le are în ansamblul 
mișcării sportive din țara noastră.

In primul rînd, am cercetat pla
nul de perspectivă. Iată ce și-au pro
pus pe această linie sportivii și acti
viștii sportivi ploieșteni:

și trecind la în-

1961 1964

Seniori 
Senioare 
Juniori 
Junioare

182
46

250
87

226
83

306
108

Maeștri
Categoria I
Categoria a Il-a 
Categoria a IlI-a

Se prevede deci ca 
Tilor care participă

17
55

127
115

24
89

144
162

sporti-numărul
la procesul de

Maestri eisporrufui 
Sportivi cat. i .

• • I .
• ■ JL .

TDTA1...

1961 1962 1963 1964

17
55 

127 
115

17
68

127
134

21
78

142
161

24
89

144
162

514 I 346 402 w

instruire-antrenament în cadrul 
secțiilor clubului Petrolul să crească 
de la 565 în 1961 la 723 în 1964, 
iar cel al sportivilor clasificați de 
la 314 în 1961 la 419 în 1964. De 
asemenea, clubul sportiv Petrolul 
Ploiești și-a propus să dea reprezen
tativelor țării un număr sporit de 
elemente tinere, capabile să 
performanțe de valoare. Iată 
prevăzut în această direcție:

AnaHzînd situația
făptuirea sarcinilor trasate de ultima 
plenară a Comitetului de Organizare 
a Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, clubul sportiv Petrolul Plo
iești s-a orientat spre selecționarea 
și creșterea promoțiilor de tineri 
sportivi ploieșteni. Cei doi antrenori 
de atletism (Alex. Mîțu și Nic. Ruță) 
au urmărit cu atenție întrecerile de 
selecție Ia care au participat peste 
500 de copii din Școlile profesionale. 
Dintre acești tineri care au luat 
pentru prima oară startul într-o pro
bă atletică (la selecție 
gnamate diferite probe 
torul atlet își alcătuia 
au fost aleși aproape 
pregătesc astăzi sub 
celor doi antrenori. Selecția nu înce
tează însă nici o clipă. La perioade 
bine fixate, pe stadionul clubului au 
Ioc întreceri de selecție Ia care pro
fesorii din școlile profesionale îi pre
zintă pe cei mai dotați elevi. Așa 
incit secția de atletism primește 
mereu noi elemente talentate.

Secțiile de gimnastică și handbal 
— ca și alte secții de altfel — 
lucrează cu deosebită atenție la re
crutarea și pregătirea noilor cadre de 
sportivi. Antrenoarea de gimnastică 
Elena Sima se ocupă de selecția 
tinerelor gimnaste încă din anul 1959. 
Elementele care au stat la h,aza se
lecției au fost constituția fizică și 
receptivitatea copilului la temele 
date. In felul acesta au fost selec
ționate 35 de tinere care au alcătuit 
nucleul de bază al secției de gim
nastică. Trecind la pregătire, antre
noarea a continuat să trieze din acest 
lot elementele cele mai capabile să-și 
însușească măiestria sportivă, astfel 
că la începutul anului 1960 a putut 
să alcătuiască o grupă de 14 sporti
ve cu o pregătire mai avansată. Ca 
Și la atletism, selecția pentru recru
tarea de noi talente în gimnastică 
continuă. La handbal, unde in echi
pa reprezentativă a clubului, care a 
promovat în categoria A. sînt folosiți 
încă jucători în vîrstă, antrenorul 
O. Velicu se preocupă intens de 
creșterea tinerelor cadre care vor 
trebui să-i înlocuiască pe jucătorii 
vîrsfnici.

luat

au fost pro- 
din
un
100 

supravegherea

vii-care 
triat'on), 
care se Florin Gheorghiu — campionul țării la

mai de seamă reprezentanți ai clubului sportiv Petrolul Ploiești.

antrenorilor, 
însă necesar 
de perspectivă prevede și creșterea 
numărului dc antrenori) absolvenți 
ai Institutului de Cultură Fizică, 
antrenori cu înaltă calificare care să 
asigure progresul tehnic al sportivilor 
clubului.

Exemple și... „exemple
La clubul sportiv Petrolul ploiești 

există numeroși antrenori care mun
cesc cu tragere de inimă, care depun 
eforturi lăudabile pentru organizarea 
și desfășurarea procesului instructiv- 
educativ. Printre aceștia pot fi citați 
Sima Zosim (ciclism), Nic. Ruță și 
Alex. Mîțu (atletism), Ilie Oană 
(fotbal) etc. Pentru acești antrenori 
programul (in care sînt prevăzute 40 
de ore de activitate pe săptămînă) 
constituie doar o bază de plecare. 
Dornici să contribuie la progresul 
sportivilor, la creșterea prestigiului 
clubului în arena sportivă internă și 
internațională, ei lucrează mult mai 
multe ore, își dedică activitatea atit 
selecționării și creșterii tinerilor spor
tivi, cit și ridicării nivelului măies
triei sportive la sportivii avansați. 
Exemplul lor constituie un îndemn 
pentru sportivi.

Sînt însă și unii antrenori care 
privesc în mod formal sarcina 
ce li s-a încredințat și care trec 
în programul săptămînal anumite 
ore numai ca să acopere cuantu
mul de 40 de ore cerut de re
gulamentul de funcționare al 
antrenorilor.
rolul și misiunea lor 
de baschet 
Stela Nancu.
de activitate săptămînală 
norul Vasile Bordeianu

1961

obtină 
ce au

1964

Pentru viitor mai 
să fie încadrați (planul

de funcționare
Astfel iși înțeleg 

antrenorii 
Vasile Bordeianu și

In programul său 
antre- 

a trecut

I.C.F. și F.R.B. ( ? ?), miercuri de 
la 10 la 12 studiu individual la... 
București și joi de la 10 la 12 la 
F.R.B. (?). Pe bună dreptate își 
pun o serie 
rea: de ce 
trebuie să-și 
la București
să-i plătească pentru orele în care 
participă în calitate de activiști 
voluntari la ședințele federației ? 
Dar se mai pune o întrebare : 
cum a acceptat șeful sectorului teh
nic, prof. N. Danieleanu, aceste 
planuri întocmite neconform cu 
dispozițiunile în vigoare ?

Această situație nenormală a făcut 
ca alți antrenori, a căror „conștiin
ciozitate’ profesională este apropiată 
de a celor doi antrenori de baschet, 
să refuze să îndeplinească o serie de 
sarcini pe motiv că nu toți antre
norii fac acest lucru (se refereau la

de activiști întreba- 
antrenorii respectivi 
conspecteze planurile 
și de ce clubul tre-

Cursă cu obstacole
sau antrenament de rugbi?

Marea majoritate a antrenorii 
au acum, spre deosebire de anii tr 
cuți, documente de planificare juc 
cios alcătuite și bine puse la pun< 
In afara graficelor foarte inter 
sânte care oglindesc activitatea z 
nică și de perspectivă a clubului 
care amintesc permanent tuturor imp< 
tantele sarcini pe care le au de ind 
plinit, antrenorii și tehnicienii, bi: 
îndrumați de consiliul clubuli 
și-au 
ficare 
Fișele 
care

Seniori-senioare 
Tineret (fete, băieți) 
Juniori-junioare

16
4
8

42
12
22

plan de pers-La alcătuirea acestui 
pectivă au conlucrat antrenorii, teh
nicienii și activiștii clubului. S-a
ținut seamă de faptul că în această 
perioadă va crește numărul și cali
ficarea antrenorilor, că se va îmbu
nătăți baza materială a clubului. Pla
nul de perspectivă pe patru ani cons
tituie obiectivul principal al tuturor 
sportivilor și activiștilor 
planul director pe baza căruia 
axată munca în toate domeniile

Tineri, cît mai mulfi 
tineri taientaîs!

clubului, 
este 
sale.

Urmărisid evoluția reprezentative
lor clubului sportiv Petrolul Ploiești, 
spectatorii au remarcat desigur fap
tul că într-o vreme în componența 
lor se aflau mulți sportivi trecuți de 
prima... tinerețe. Mai mult decît afît 
— o bună perioadă de timp — con
siliul clubului s-a orientat greșit 
Și, în goana după obținerea uno,- re- 

nesemnifioative, a 
unor sportivi din 
preferință... bucu
ri e procesul de 
acestui puternic

zultate de moment, 
apelat la serviciile 
■alte localități (de 
reșteni). Nelegați 
producție specific

'centru petrolifer, neatașați deci culo
rilor clubului, acești sportivi în... tre
cere, nu puteau satisface exigențele 
creseînde ale competițiilor sportive 
republicane. Un exemplu concret ni-l 
oferă echipa feminină de baschet a 
'clubului care a activat în campio
natul categoriei A și în care forma
ția de bază era alcătuită din sporti
ve bucureștene_• Stela Nancu, Xetila 
Brozei, Florența Pitcovici, Stanța 
Schaffer, Roxana Willms. Rezultatul: 
echipa 
tie - 

ha mai 
•cojii.

Pe un drum bun
Procesul de instruire-antrenament 

desfășurat în secțiile pe ramură de 
sport din cadrul clubului sportiv Pe
trolul Ploiești nu este încă la nive
lul exigențelor unui club de perfor
manță, care și-a propus să realizeze 
în viitorii 4 ani un important salt 
calitativ. Nivelul profesional al unora 
dintre antrenori este scăzut, lucrul 
se mai desfășoară încă într-o serie 
de ramuri sportive numai pe baza 
cunoștințelor căpătate de antrenori în 
cursul carierei lor sportive, iar in 
unele cazuri noile metode științifice 
de antrenament nu sînt suficient 
de bine înțelese și din această cauză 
sînt greșif aplicate.

Consiliul clubului, tov. N. Pan- 
tilie — secretarul clubului, prof. N. 
Danieleanu — șeful sectorului tehnic, 
se străduiesc să ridice nivelul teh
nic și profesional al antrenorilor. 
Cabinetul metodic recent înființat, 
preocuparea pentru crearea unor co
lecții de reviste tehnice de speciali
tate, discuțiile organizate pe margi
nea unor referate și ajutorul pe 
care prof. N. Danieleanu îl dă direct 
antrenorilor Ia elaborarea planurilor 
de pregătire constituie un început 
bun, un drum pe care 
clubului sportiv Petrolul 
meargă ferm.

Față de anii trecu i 
la mărirea volumului 
nament la creșterea 
și densitafii ședințelor de pregăti
re. in procesul de instruire-an
trenament sînt folosite aparate e 
ajutătoare (la fotbal) și araralele 
pentru dezvoltarea forței l a ma
joritatea disciplinelor). Există o 
vie preocupare pentru soluționa
rea problemelor pe care Ie ridică 
procesul de instruire-antrenament, 
pentru introducerea unor noi me
tode de pregătire care să asigure 
un ritm sporit în creșterea măies
triei sportive.

Așa cum subliniam, munca cunoaș
te încă deficiențe care pot fi înlă
turate printr-o continuă activitate de

consiliul 
trebuie să

s-a trecut 
de antre- 
intensităjii

a retrogradat... Aceeași situa- 
poiate nu atît de pregnantă — 
puiuț Ji Jnțynijă și în alte

-f-i creștere, > , nivelului profesional al

— Alo, maestre, dar pe la noi, pe la Ploiești, nu mai veniți ?
— Cum să nu ? ! Viu poimîine cind se dă chenzina !

cu biroul 
8 ore pe 
F.R.B. și 
vizitarea 
au ade-

4 ședințe a cîte două ore 
secției (?), în total deci 
săptămînă (I), ședințe la 
Ia U.C.F.S. București (?), 
asociațiilor sportive care
rat la club, sîmbătă după-amiază 
ș.a. Antrenoarea Stela Nancu are 
in programul său următoarele : 
luni de la orele 8 la 10 conspecte 
planuri la București, marți de la 
12 la 14 studiu în bibliotecile

antrenorii Vasile Bordeianu și Nancu 
Stela care se deplasează la Ploiești 
doar trei zile pe săptămînă și pri
mesc salariu pentru efectuarea unui 
program normal). Exemplul prost pe 
care îl dau acești antrenori, oblă
duiți intr-o oarecare măsură de con
siliul clubului, a creat o stare de 
animozitate neprielnică lucrului te
meinic.

de
întocmit documente de plar 
care pot fi date ca exemp 

individuale de performan 
cuprind datele personale t 

sportivului, rezultatele pe care le 
realizat în comparație cu normele 
clasificare și cu cele mai bune pt 
formanțe obținute în ramura spe 
tivă respectivă, planurile individu; 
de antrenament, planurile-conspi 
săptămînale, planurile pe perioa< 
caietele de evidență etc, sînt bi 
alcătuite și constituie un real ajut 
in munca antrenorilor. Se intimi 
însă uneori ca ele să nu poată 
duse la îndeplinire. De <$? Ciut 
’'osedă o serie de importante b; 
sportive care asigură în cele n 
bune condițiuni desfășurarea proi 
sului de 
bine (resp. 
terenurile 
Deși de la 
najări vin 
bune sportivilor clubului, totuși, 
momentul de față, este necesar 
unele secții să-și desfășoare ant 
namentele pe terenuri închiriate. / 
se prezintă situația cu 
rugbi și cu echipa de
juniori, care lucrează 
renul asociației sportive
Rafinăria nr. 6. Din neglijența a 
ciației sportive respective terenul 
prezintă sub orice critică, 
și denivelările constituie un 
nent pericol de accidentare 
sportivi, iar cîrdurile de 
care-și ...fac promenada pe acest ter 
de sport dau un aspect urît ba: 
Uneori, chiar în timpul desfășur,- 
unui meci, găinile și rațele se plin 
prin mijlocul terenului ! Văzînd 
pe sportivi la antrenament te într 
fără să vrei dacă se antrenează p 
tru rugbi sau pentru... 3000 m obs 
cole ?... In loc să execute prograr 
de antrenament cu intensitatea ce 
tă, rugbiștii trebuie să fie atenți 
nu-și luxeze picioarele in gropile 
se găsesc din abundență pe tere 
Rafinăriei nr. 6.

antrenament. Intrețim 
bazei sportive tov. Mat 
sînt însă suprasolicita 
un an la altul alte an 
să ofere condiții tot n

secția 
fotbal 
pe 

de

Grop 
pern 
pen 
păs

r ★

Așa cum remarcam, activitatea 
Petrolul Plodești cunoaște un real 
față de anii trecuți. Consiliu! clubului, aju

tat de majoritatea cadrelor tehnice, muncește 
intens pentru realizarea sarcinilor trasate de ultima 
plenară a Comitetului de Organizare a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport. Condițiilor tot mai bune 
create de partid și guvern mișcării sportive, tinerii 
petroliști, care au îndrăgit sportul, le răspund prin 
intensificarea eforturilor la antrenamente și com
petiții. Rezultatele excelente realizate de reprezen
tanții 
treceri internaționale 
clubului Petro'ul Ploiești, le-au dat noi forte 
realizarea sarcinilor.

Planul de perspectivă pe care l-a întocmit 
Petrolul poate fi îndeplinit și depășit. Printre 
din Ploiești și din regiune sînt foarte multe talente 
care, bine pregătite în secțiile clubului, pot urca 
cele mai înalte trepte ale măiestriei sportive. Este 
nevoie însă ca în cel mai scurt timp consiliul 
clubului sportiv Petrolul să procedeze cu fermitate 
la înlăturarea lipsurilor existente.

îmbunătățind continuu nivelul profesional al an-

Așa cum remarcam, 
Petrolul Ploiești r-m ......

clubului sportiv 
progres

ordine deplină în activitatea lor

Republicii Populare Romine în recentele în- 
iiau stimulat pe sportivii 

pentru

clubul 
tinerii

trenorilor, punînd 
și întărind activitatea clubului prin angajarea unor 
antrenori cu calificare superioară se ponte îmbu
nătăți substanțial procesul instructiv-educativ 
implicit, ridica valoarea sportivilor clubului, Con
siliul clubului nu trebuie să permită abateri de 
natura celor semnalate la secția de baschet. Măsu
rile ferme vor constitui un exemplu pentru viitor. 
In co’aborare cu consiliul orășenesc U.C.F.S, 
Ploiești, consiliul clubului va trebui să r-zove 
problema bazei sportive pentru antrenamentul 
rugbiștilor și tinerilor fotbaliști. Sinf suficiente 
condiții pentru ca sportivii de la Petrolul Ploiești 
— care sînt în permanență înconjurați de dragostea 
și grija zecilor de mii de muncitori petroliști — 
să progreseze in ritmul în care se dezvoltă mișca
rea de cultură fizică și sport din țara noastră. 
Muncind mai intens cu mai multă dragoste și con
știinciozitate, antrenorii vor putea pregăti cadre de 
valoare pentru echipele reprezentative a'e patriei 
noastre !

HRISTACHE NAUM 
CALIN ANTONESCU



In etapa de mîine

Meciuri la fel de interesante în „A“ și în „B“
Gh. Staicu și T. Bone jac scurte comentarii

Note, comentarii

Discuția s-a înfiripat pe banca re
zervelor, la ultimul antrenament al 
lotului republican.

— Din păcate sint aici ca spectator 
ți nu ca rezervă — ne-a spus, cu o 
urmă de regret in glas Gheorghe 
Staicu — fundașul echipei C.C.A.

— Cînd vei relua antrenamen
tele?

— Peste o lună și sper că la toam
nă o să-mi reiau locul in echipă. Pină 
atunci sint un spectator nelipsit la 
meciurile de fotbal. Am destule emo
ții și în această calitate !

— Atunci, ai putea să ne faci 
o prezentare a etapei de dumini
că a categoriei A ?

— De acord. Să fiți siguri că voi 
fi... obiectiv: C.C.A. nu joacă dumi
nică... Dar s-o luăm de la inceput.

In etapa a XXIV-a se intilnesc e- 
chipe care trebuie să se comporte 
foarte bine pentru a ciștiga punctele 
care să-i ferească de razele „lanter
nei roșii" (C.S.M.S., Știința Timișoa- 

^jța, Farul, Minerul, Progresul) cu for
mații care urmăresc doar un loc mai 
bun in clasament (Rapid, Dinamo Ba
cău, Petrolul, Știința Cluj, St. roșu, 
U.T.A.).

Luind pe rind meciurile, pe primul 
loc se situează partida PROGRESUL 
— RAPID. Progresul poate ciștiga 
acest joc (Oaidă fiind in formă bună 
va fi greu de „ținut"). STEAGUL 
ROȘU pornește favorită in meciul cu 
C.S.M.S., dar nu trebuie să uităm că 
formația din Iași este cea mai valo
roasă dintre cele amenințate cu re
trogradarea și — după cum a arătat 
și in partida cu C.C.A. și cu Dinamo 
București — poate furniza jocuri de 
bun nivel tehnic. Deci nu este exclu
să o surpriză. In meciul cu PETRO
LUL, ȘTIINȚA TIMIȘOARA va tre
bui să arunce in luptă toate resur
sele sale, tehnice și tactice, deoarece 
ploieștenii țintesc spre locul trei in 
clasament... La Lupeni, MINERUL 
are un meci greu, căci ȘTIINȚA 
CLUJ și-a regăsit cadența și in ulti
mele partide a jucat la adevărata va
loare a componenților ei. Tinerii ju
cători de la Știința sint însă „capri
cios'" iar Minerul știe să lupte pen
tru victorie mai ales acasă. FARUL 
poate ciștiga meciul cu DINAMO 
BACAU dacă toți înaintașii (inclusiv 
dosescu) muncesc de la inceput și 
pină la sfirșit pentru victorie. In 
mod normal, U.T.A. nu poate pierde 
jocul cu CORVINUL. Și cred că tex- 
tiliștii — după ultimele re.zultate ne
satisfăcătoare — vor încerca in acest 
meci să-și mai... imbuneze suporterii. 
Cit despre jocul C.C.A. — DINAMO 
BUCUREȘTI...

— Știm. Speri că veți ciștiga. 
Dar partida fiind amînată, îți 
vom cere părerea la timpul cu
venit.

Cu Tiberiu Bone am stat de vorbă 
în drum spre casă in autobuz. Un in- 
terviu-fulger despre etapa de dumi
nică a categoriei B:

— Cel mai interesant meci ?
— Fără discuție, Metalul Tirgoviș- 

te — Dinamo Galați. Cred că după 
acest joc vom cunoaște pe una din

Campionatul republican de juniori

Miine, la Pitești, primul joc 
al turneului final

De fapt, este vorba de un meci 
preliminar între formațiile Metalul 
Pitești — campioana regiunii Argeș
— și Dinamo București — Campioană 
orașului București. Metalul a cîștigat 
titlu] regional dispunînd în finală 
«ie Oltul Slatina cu 2—0, iar Di
namo a ieșit învingător în campio
natul bucureștean la un avans apre
ciabil de puncte. Intru'cît partida 
este eliminatorie și in caz de-ega
litate se va prelungi, ora de în
cepere a fost fixată la 17.

Turneul propriu-zis va începe la 
11 iunie cu următorul program : 
C.S.M.S. lași — campioana regiunii 
Bacău, Dinamo Galați — Foresta 
Fălticeni, Rapid Oradea — C.S.M. 
Cluj, campioana regiunii Maramureș
— Metalul O'elul Roșu, campioana 
regiunii Ploiești — campioana re
giunii Brașov, Mureșul Tg. Mureș
— campioana regiunii Hunedoara, 
Metalul Pitești sau Dinamo Bucu
rești — Olimpia Giurgiu și cam
pioana regiunii Dobrogea — Dunărea 
Jx. Severin. 

viitoarele noastre adversare in cate
goria A.

— In alte serii ?
— In seria a Il-a situația din frun

tea clasamentuluț s-a lămurit, în cea 
de a IlI-a, in schimb, rezultatul ma
jorității intilnirilor contează in lupta

PREGĂTIRI...
FARUL a’ susținut joi ’ un meci 

amicail cu Academia Militară, cîșt'- 
gînd cu scorul de 4—2 (1 — 1). Pen
tru Farul. au înscris : Morojanu (2), 
Ciosescu și Staricu. Formația proba
bilă- pentru fneciul de 'duminică: 
Ghibănescu—Stfaton, Brînzei, Bu- 
zea—Bibere, Stancu—Moroianu, Se
ver, Olaru, Ciosescu, Niculescu. (P- 
Enache—coresp. regional).

PETROLUL a jucat joi cu Pra

Fază din partida Știința Timișoara — Steagul roșu Brașov 3—2. 
R. Lazăr (Știința) — in tricou alb — a pătruns in careu și șutează la 
poarta lui Ghiță (stingă), deși este atacat de Zaharia.

Foto: Virgil Crioșteanu — Timișoara
hova Ploiești. Scor : 3—1 (3—0). 
Golurile au fost înscrise de Dridea 
(2) și D. Munteanu, respectiv Stanoi- 
lovici. La Timișoara ploieștenii vor ali
nia, probabil, formația : lonescu—Pal 
(Cepolschi), Fronea, Florea—Tabar- 
cea, M. Marcel—Zaharia, Badea, Dri- 
dea, Babone, Ch'iriță. (I. Rădulescu 
—coresp.).

MIINE PE STADIONUL 
REPUBLICII

Ora 15.45: Academia Milftară- 
Știința București (cat. B)

Ora 17.30: Progresul-Rapid
(cat. A).

ȘTIINȚA CLUJ va folosi probabil 
în meciul de la Lupeni formația o- 
bișnuită : Moguț—Kromely, Geor
gescu, Cîmpeanu—Petru Emil, Po
pescu—Ivansuc, Marcu, Gane, Ma- 
teianu, Moldovan. (A. Dumitriu—co
resp.).

PROGRESUL s-a antrenat joi în 
„familie". Duminică, în meciul cu 
Rapid, va juca formația din partida 
cu Corvinul. E posibil însă, reintrarea

Miercuri, 7 iunie, un nou concurs special Pronoexpres 
cu premii suplimentare în bani și obiecte

Pe lîngă emoțiile pe care finalul 
campionatului le pricinuiește forma
țiilor respective și simpatizanților lor, 
aceste ultime etape dau foarte mult 
de gîndit celor care completează bu
letinele de participare la concursul 
Pronosport de duminică.

Sub acest semn.se anunță și etapa 
de, mîine. Astfel, Progresul și Știința 
Timișoara, care s-au îndepărtat oare
cum de zona retrogradării, mizează 
mult pe întilnirile de mîine. Lâ fel 
C.S.M.S. Iași (în jocul cu Steagul 
roșu) și Farul (cu Dinamo Bacău) vor 
lupta din răsputeri să părăsească 
locurile 12 și 13. Acest, lucru este în 
funcție direct de rezultatul ce-1 va ob
ține, acasă, Minerul în partida cu 
Știința Cluj.

Acestea, considerăm, sînt punctele 
„tari" ale etapei de mîine în campio
natul categoriei A. „Capul de afiș" 
al concursului de mîine îl constituie, 
bineînțeles, meciul R.P.F. Iugoslavia 
— R. P. Polonă din preliminariile 
campionatului mondial. 

pentru primul loc. Un singur exem
plu: dacă Mureșul Tg. Mureș (locul 
VI in clasament) ar ciștiga eventual 
la Baia Mare s-ar trezi la... un 
singur punct diferență de actualul 
lider !

AL. INOVAN

FORMAȚII...
lui Mafteuță în linia de atac.

STEAGUL ROȘU a susținut 
miercuri un joc amical cu Aletrom 
(6—1). Formația pentru duminică nu 
a fost încă definitivată. Meszâroș 
nu va juca fiind suspendat pe trei 
etape. (C. Gruia — coresp. regional).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA a făcut joi 
un reușit meci de antrenament în 
compania echipei Arta Textilă. Scor: 
8—1. Formația probabilă pentru du

minică : Curcan—Georgescu. Turcan, 
Hălmăgeanu —Petescu, Tănase — 
Igna, R. Lazăr, Manolache, Lereter, 
Mițaru. (Al. Gross—coresp. regional).

RAPID nu și-a format încă echipa- 
pentru meciul cu Progresul, deoarece 
are unele indisponibilități în linia de 
fund. Greavu este accidentat din 
meciul de la Cluj., iar Motroc a su
ferit și el o întindere la antrenamen
tul lotului. Antrenorii Mihăilescu și 
Filote se vor fixa azi asupra for
mației.

FOTBALIȘTII de Ia Dinamo Ba
cău și susținătorii lor privesc cu 
mare interes meciul de la Constanța 
cu Farul. Dinamoviștii s-au antrenat 
joi la P. Neamț cu doi adversari : o 
repriză cu Ceahlăul P. Neamț (0—0) 
și alta cu o selecționată a orașului 
(1—0). Duminică Dinamo va alinia, 
probabil, formația folosită contra e- 
chi.pei C.S.M.S. S-ar putea să rein
tre Gram, dacă va fi complet resta
bilit. La jocul de la Constanța vor 
asista peste 2400 de susținători ai 
echipei din Bacău grație unei ex
cursii cu trenul organizată de O.N.T. 
(Ilie lancu—coresp. reg.).

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 24

— Etapa din 11 iunie 1961 —
I. — R. P. Ungară — Austria
II. - C. C. A. - Știința Cluj (Categ. A) 
in. — Steagul roșu — U. T. A. (Ca

teg. A)
IV. — Rapid — Dlnamo Bacău (Ca

teg. Ai

Qfonosport
V. — Farul — Progresul (Categ. A)
VI. - C. S. M. S. Iași - Știința Timi

șoara (Categ. A)
VII — Corvinul — Minerul (Categ. A)
VIII . - C. S. Oradea - C. S. M, Baia 

Mare (Cat. B)
IX. — Prahova Ploiești — Metalul Tîr- 

goviște (Cat. B)
X. Gloria Bistrița — C.F.R. Timișoara 

(Cat. Q)
XI. - Poiana Cimpina — Dinamo Ga

lați (Cat. B)
XII. - Chimia Govora - Știința Cra

iova (Cat. B)
UN NOIJ CONCURS SPECIAL 

PRONOEXPREC 
cu premii suplimentare în bani 

și obiecte
,L La 7 iunie va avea ioc un nou con-

Apreciem eforturile pe care le îace 
Colegiul ceatrai arbitrilor din 
cadrul federației de fotbal de a 

asigura delegări Jt mai judicioase și, 
deci, conducerea ©osapetentă a diferi
telor întflniri de categorie A si B. De 
asemenea, avem cuvinte de laudă la 
adresa valorii și modului de conducere 
al celor mai mulți dintre arbitrii bucu- 
reșteni. Ei și-au cîștigat de altfel un 
prestigiu frumos. De aceea îl și întil- 
nirn delegați la foarte multe intîlnirî 
de campionat sau cupă. Dar, avem 
impresia că s-a ajuns la o „suprapro
ducție” de delegări bucureștene pentru 
meciurile din provincie. Și cu aceasta 
nu mai sîntem de acord, iar echipele 
în cauză eu atft mai puțin.

O asemenea orientare In delegări ar 
putea lăsa impresia eă arbitrii din tară 
nu corespund, ceea ©e este inexact. 
Există în corpul arbitrilor conducători 
de jocuri care sînt cel puțin la fel de 
buni ca și mulți dintre colegii lor din 
București.

Pe de altă parte — ceea ce este și 
mai important — „delegările bucuicș- 
tene* *.  pentru care Colegiul central do
vedește o deosebită predilecție în ulti
mul timp, sint foarte apăsătoare pen
tru bugetele echipelor organizatoare, 
mai ales ale celor din categoria B. Un 
exemplu. Duminică, meciurile de la Ti
mișoara (cuplate) C.F.R. — C. S. Oradea 
și Știința — Steagul roțu au fost con
duse de două „brigăzi*  <e arbitri din 
București (de ce nu tttn Craiova, Pe
troșani, sau Sibiu ?._)» la total, șase 
arbitri, care au determinat o cheltu
ială de circa 30OT de Iei, din care 
C.F.R. Timișoara — echipă din B — a 
suportat aproape o jumătate ! Aseme
nea cheltuieli pot fi evitate prin dele
gări mai judicioase. In care «ă se țină 
seama cit mai mult, în interesul echi
pelor, de distanțele dintre orașe, chiar 
dacă echipele cer arbitri din anumite 
orașe.

• Echipa C.C.A. sus duminică 
un meci amical la Alexandria în 
compania formației Progresul din 
campionatul regiunii București.

® Două jocuri interesante de cate
gorie B sînt programate în Capitală. 
Astăzi, pe terenul Gloria, se întilnesc 
Metalul „23 August" și Dinamo Obor. 
Cele două echipe au căzut de acord 
să înceapă întîlnirea la ora 16, în 
loc de 17 30, cum se stabilise inițial. 
Duminică. în deschidere la Progresu1''' 
— Rapid, se dispută jocul Academia 
Militară — Știința București.

• Joi s-a disputat la Baia Mape
finala „Cupei Primăverii" între Di
namo Săsar și Recolta Cărei. Partida 
a fost cîștigată de echipa din Cărei 
cu scorul de 2—0 (2—0), prin
punctele înscrise de Hauler II și 
Fischer. In deschidere C.S.M. Baia 
Mare a făcut un meci Te antre
nament cu Voința Satu Mare. Scor i 
7—1. Interesant de menționat că 
formația C.S.M. a fost eliminată în 
sferturile de finală ale „Cupei ■ Pri
măverii", de Unirea Seini cu 3—1. 
(V. Săsăranu-coresp. regional).

e Miercuri la Cîmpina, echipele 
Poiana și Dinamo Obor au susținut 
un meci amical, încheiat cu victoria 
bucureștenifor la scorul de 3—I 
(3—1). Au marcat: Niculescu (nîin. 
14) și Buzatu (min. 15 și 42), res
pectiv Mungiu (rriin. 16). (C. Vîrjo- 
ghe. coresp.)

• Inccpînd de săptămîna viitoare, 
la baza sportivă de la Ghencea s 
Clubului Central al Armatei (la ca
pătul liniilor de tramvai nr. 3 și 8) 
va funcționa, în fiecare zi de la ora 
10 la 12. un centru de copii și ju
niori la fotbal, baschet, volei etc. 
Tinerii care doresc să practice un 
sport la C.C.A. se vor prezenta la 
această bază sportivă.

De altfel, Colegiul nu prea ține cont 
de distante nici chiar în cazul dele
gării unor arbitri din țară. De pildă, 
Ia Cluj (Știința — Rapid) au arbitrat 
trei constănțeni. Un alt exemplu dc 
deplasare lungă : duminica aceasta, la 
Arad (U.T.A. — Corvinul) au fost de
legați trei bucureșteni!... Oare n-ar 
fi putut conduce, la fet de bine, la 
Cluj arbitri din Oradea sau Artad, iar 
Ia Arad din Sibiu sau Brașov 7 Nu se 
găsesc arbitri buni gi în aceste orașe ? .

Colegiul ecotral ai arbitrilor are cu- - Claie, aviJld 
vintul !

★

Acțiunea federației noaatre de spe
cialitate pentru selecționarea celor 
mai talentați juniori care să par-

ticipe la tabăra de vară continuă po
trivit programului întocmit. Trial uri le 
fixate au loc cu regularitate în diferite 
centre din țară. Cele mal multe din 
trialurile organizate pină. acum și-au 
atins scopul, datorită grijii și interesu
lui manifestat de comisiile regionale 
și metodiștij pentru fotbal respectivi, 
care — avizați în timp utfl — au luat 
toate măsurile pentru • bună desfă
șurare (selecționarea eeier mal valo
roase elemente, convocarea unui nu
măr mare de juniori ete.). Comisia cen
trală de juniori din cadrai federației 
a putut astfel reține «n număr de 
peste SO de juniori „buni pentru ta
bără-.

Din păcate însă, s-au înregistrat si 
cazuri de lipsă ăe Interes, de negli
jență, astfel eă trialurile au fost ra
tate. Un exemplu în această privință 
este cri al regiunii București. Deși 
In această regiune s-x disputat un 
campionat de Juniori pe două serii și 
deși în echipele de seniori au activat 
numeroase elemente tinere, deci exista 
posibilitatea alcătuirii unul lot nume
ros, la trial au fost eonvocați... 17 ti
neri fotbaliști, dintre care s-au prezen
tat 14 !.„ Ca pentru • „mîuță*...  Pen
tru ca totuși, să ®e organizeze ceva, 
s-a recurs la echipele Olimpia Giurgiu

ȘTIRI, REZULTATE
• Ora oficială de începere a jocu

rilor de campionat de duminică este 
17.30.

• Data meciului restanță Steagul 
roșu — Știința Cluj a lost modifi
cată : el se va disputa la 28 iunie 
în loc de 7 iunie, cum s« stabilise 
la început.

curs special Pronoexpres cu premii 
suplimentare In bani și obiecte. Se 
acordă : 2 autoturisme (Volga și
Skoda), motoc'clete, scutere, televizoa- 
i frigidere, aparate de radio ș. a. 
Tragerea are loc la Timișoara.

Amintim că, de fiecare dată, la 
concursurile Pronoexpres au fost dis
tribuite premii importante. Și tot de 
fiecare dată numeroși au fost parti
cipant» care au obținut premii în
semnate jucînd pe buletine „Abona
ment Pronoexpres". lată un exemplu 
recent: participanta luliana Gherghei 
din com. Ținea, raionul Salonta, re
giunea Crișana, a obținut un premiu 
de cat. a II-a, în valoare de 17 014 
lei, jucînd pe un buletin abonament 
în luna mai.

Grăbiți-vă, deci, să vă procurați bu
letinele „Abonament Pronoexpres- pe 
luna iunie. Marți 6 iunie, ultima zi.

Rubrică redactată de L S. Loto-
Pronospoct, 

și Energia Călărași, care jucaseră în 
„deschidere" linala campionatului re
gional de juniori (2-1 pentru Olimpia), 
precum și la cîțiva juniori din orașul 
București, prCzenți pe teren din iniția
tiva unor antrenori. Olimpia si Ener
gia, completate cu elementele venite din 
grija altora decit a celor care aveau 
datoria să asigure o participare nume
roasă, au servit pe rind drept parte
nere, cite 30 de minute, deoarece a- 
vean in picioare alte 90 de minute de 
joc oficial, în care luptaseră din toate 
puterile. Numai în felul acesta — și 
nu cel mai indicat — a fost salvat 
intr-o măsură trialul de miercuri.

Ce părere are comisia regională Bucu
rești și metodistul pentru fotbal. V. 
Schultz 1 In felul acesta înțeleg să 
respecte indicațiile federației, să spri
jine acțiunile forului de specialitate si 
să se achite de sarcinile ce le revin ?

Problema juniorilor. vitală pentru 
fotbalul nostru, trebuie tratată cu mai 
multă grijă.

★

De duminică, în Capitală a în
ceput o nouă competiție pentru 
juniori, rezervată echipelor din 

seria republicană a campionatului o- 
rașului București, de curînd încheiat. 
Este vorba de „Cupa de Vară“j 
cu participarea a 11 echipe (a 12-a, 
Dinamo, campioana orașului, nu par
ticipă deoarece se pregătește pentru 
turneul final al campionatului repu
blican). Cele 11 echipe sînt împărțite 
în două serii.

Inițiativa comisiei orășenești este 
bună. Această competiție asigură 
continuitate în munca de pregătire 
și în activitatea juniorilor, pe lingă 
faptul că dă posibilitate antrenorilor 
să încerce noi elemente în vederea 
alcătuirii Ioturilor pentru campiona
tul pe anul 1961 —1962.

Competiția a început însă, din vina 
chiar a inițiatorilor (!?), în condițiunî 
care o pot compromite. Cupa are un 
regulament cu unele prevederi spe- 

în vedere caracterul în
trecerii: au dreptul de joc numai ju
niorii născuți în anii 1943, 1944 și 
1945; pot fi schimbați patru jucători 
(portarul și trei de cîmp) ; în caz 
de egalitate echipele beneficiază de 
cite. 5 lovituri de la H m etc. Regu
lamentul a fost întocmit, dar... n-a 
fost difuzat, după cum ne-an sesizat 
cîțiva antrenori, astfel că cele mai 
multe echipe, nefiind avizate, l-au în
călcat fără să vrea. De exemplu, u- 
nele au introdus juniori născuți în 
1942 (deci, fără drept de ioc). Pe de 
altă parte, arbitrii — necunoscînd nici 
ei regulamentul — nu au acceptat 
mai mult de două schimbări de ju
cători (cite sînt admise în meciurile 
de campionat). Deci, o serie de 
încurcături care au făcut ca primele 
meciuri să nu-și atingă scopul.

Să sperăm că pînă la jocurile urmă
toare, comisia orășenească — din 
partea căreia așteptăm mai multă 
grijă și seriozitate în organizarea 
competițiilor, mai ales de juniori .— 
va lua măsuri pentru a face cunoscut 
regulamentul „Gupei de vară". Doar 
pentru asta a și fost făcut...

semn.se


După un meci aprig disputat

Știința Cluj a întrecut pc C.S.Oradea 
cu 3-2, la polo

CLUJ 2 (prin telefon). Un mare 
număr de spectatori au umplut pînă 
'la refuz tribuna bazinului lanos 
Herbak din localitate, pentru a 
asista la meciul restanță, derbi de 
etapă, care a opus echipele Știința 
Cluj și C.S. Oradea. Jocul s-a ter
minat cu victoria meritată a for
mației studen(ești cu scorul de 
3—2 (1—0. 2—1, 0—0, 0—1). Stu
denții au avut cei mai buni oameni 
în Danciu, care a coordonat acțiu
nile echipei sale și portarul Mureșan. 
Orădenii, după cum arată și scorul, 
au fost parteneri foarte redutabili 
pentru studenfi. cu care au luptat 
de la egal la egal. Au marcat: 
Danciu, Szabo și Darotzi de la în
vingători. Csordas și Muth de Ia 
învinși. 
(Buc.) a

Virgil (S.S.E. 
copii, cat. I: 
fluture copii, 
31,4; 33,33 m 
M. Tomessu

• Astăzi sînt programate la 
zinul Floreasca primele jocuri 
polo din cadrul campionatului de 
niori faza orășenească. Meciurile 
mei etape se desfășoară după 
urmează: astăzi, de la ora 19,30 
bul sportiv școlar — S.S.E. I, 
greșul — Știința, Dinamo — C.C.A.; 
luni (ora 20): Rapid — S.S.E. II.

II) 25,4; 33,33 m fluture 
I. Preda 24,4; 33,33 m 
cat. a Il-a: M. Virgil 

spate copii, cat. a Il-a: 
(C.C.A.) 27,5.

ba
de 

ju- 
pri-
cum 
CIu- 
Pro-

Cîteva concluzii după campionatele republicane
Marea majoritate a concurențelor care 

au participat la finalele de la Cluj au 
fost halterofilii tineri, unii dintre ei cu 
reale calități și cu frumoase perspec
tive de progres. Faptul acesta este deo
sebit de îmbucură lor și dovedește orien
tarea sănătoasă pe care o au unii din 
antrenorii noștri. Juniorii și elementele 
tinere sînt cadrele de mîine, viitorii per
formeri, campioni și recordmani ai țării, 
și tocmai de aceea trebuie să li se a- 
corde o atenție

întrecerea de 
kg) a întrunit 
de juniori. Cel

mult ar fi

(Rapid) — la categoria semigrea, G.
Zentai (Olimpia Brașov),
Ch. Mincu 
grea.

(Dinamo Obor)
N. Matei și 
la categoria

deoscbilă.
la categoria 
numărul cel 
mai bun s-a

muscă (51 
mai mare 
dovedit L

Arbitrul N. Nicolaescu 
condus bine.

ȘT. TAMAS-coresp.
sfirșitul săptămînii trecute 

Floreasca a 
concurs de înot organi-

• La 
bazinul acoperit de la 
găzduit un 
zat de Clubul sportiv școlar în cin
stea Zilei Internaționale a Copilului. 
Au participat peste 200 de sportivi 
de la C.C.A., Rapid, Progresul, Clu
bul sportiv școlar, Școala sportivă de 
elevi nr. 1 și 2, Știința și I.T.B.

Iată ciștigătorii probelor: FETE: 
100 m bras: Zoe Eeznicenco (CI. sp. 
șc.) 1:30,5; 100 m spate: Voichița No
vac (CI. sp. șc.) 1:33,0; 100 m fluture: 
Agneta Sterner (I.T.B.) 1:39,9; 
liber: Mihaela 
sul) 1:17,8; 33,33 m spate fetițe, 
I: Monica Munteanu (Progresul) 27,6; 
33,33 m spate fetițe, cat. a Il-a: Mi
haela Barder (S.S.E.I.) 32,7; 33,33 m 
fluture fetițe, cat. I: Agneta Sterner 
25,9; 33,33 m liber fetițe cat. 
nica 
fetițe, 
Barder 27,2 ; 
tițe, cat. 
(Progresul) 33,8;
ber: T. Ghidali (C.C.A.) 1:02,6; 100 m 
bras copii: Gr. Săruleanu (CI. sp. șc.) 
1:22,4; 100 m
Schmaltzer (C.C.A.) 1:15,5; 100 m li
ber copii: M. Zager (CI. sp. șc.) 1:06,5; 
33,33 m liber copii, cat. I: I.
(CI. sp. șc.) 22,0; 33,33 m bras copii, 
cat 1: I. Kende (CI. sp. șc.) 27,0; 
33,33 m liber copii, cat. a Il-a: M.

100 m 
Zarchievici (Progre- 

cat.

I: Mo-
Munteanu 24,3; 33,33 m liber 

cat. a Il-a : Mihaela
33,33 m fluture fe- 

a Il-a : Marina Frankia
BĂIEȚI: 100 m li-

bras seniori: Al.

Preda

Meciuri atractive 
în campionatul Bucureștii! lui

riîinc sc (icslâșoară la Cîmpina

Ultimul act al campionatelor 
republicane de motocros

Mihai Dănescu (C.C.A.) depășește 
întrecerile sportive :

uți obstacol natural, neobișnuit în 
trunchiuri de copaci !

Maeștrii motocrosului din țara noa
stră se prezintă mîine dimineață, pe 
traseul din Cîmpina, la startul ulti-

al Capi- 
și femi- 
mîine în

al între- 
Progresul

Ultimele întilniri din cadrul turu
lui campionatului de tenis 
talei pe echipe (masculine 
nine) vor avea loc azi și 
sala Giulești.

Iată programul complet 
terilor: azi, de la ora 17:
I - E.F.A. (m), Voința II - M.T.T.C. 
(m), Spartac — Progresul (I), ora 18: 
Dinamo — Voința I (m), Progresul — 
Sănătatea (f), ora 19: E.F.A. — Pro
gresul, II (mj, Voința II — Progresul 
I (m), Spartac — Sănătatea (f), Con
fecția
Progresul I 
namo 
9,30:

Progresul (f), ora 20,30: 
Orizontul (m), Di- 

— E.F.A.; mîine: de la ora 
I.T.B. I — Progresul II (m), 

.Progresul I — Voința I (m), Orizon
tul - I.T.B. II (m), M.T.T.C. - 
namo (m), Sănătatea — I.T.B. II 
ora 10,30: Progresul — Voința 
ora 11: Voința I - I.T.B. I 
M.T.T.C. — Progresul I (m), Progre
sul II — Dinamo (m), Spartac — Con
fecția (f), Voința II — Orizontul (m), 
ora 12: Voința I - I.T.B. I (f).

Di-
(f);
(f),

(m),

GHEORGHE IANCU:
ABSOLUT LA

(Urmare din pag. 1)

Era al doilea sportiv romîn care săptă- 
mîna aceasta aterizase în primul salt 
la 0 m.

Urmează saltul următor. Emoția crește. 
Spectatorii sînt nerăbdători. După o plu
tire de cca 900 m Glieorghe lancu vine 
cu parașuta spre cerc, pe același drum, 
și cade exact pe centrul țintei : RECORD 
MONDIAL ARSOLUT CU MEDIA CE
LOR DOUA SALTURI DE 0 M! Maes
trul sportului Glieorghe lancu este purtat 
de colegi pe brațe... Bravo Iancule! Fe
licitări tov. antrenor Cristal Boșca!

★
Alte rezultate valoroase obținute de 

parașutiști săptămîna aceasta : Elena Râ- 
câoanu : 3.45 m — record al R P.R.

SPORTUL POPULAR
Pjftg. 6-a Nr. 3834

at ca- 
Wagner (Olimpia Brașov), V. 
(Dinamo Obor), V. Gavra și 
(Rapid Oradea), Doni Fiat 

Reșița) etc. O impresie fru-

Hortopaa (C.G.A.), care cu 245 kg s-a 
clasat pe primul loc. Dacă ar fi tota
lizat doar cu 2,5 kg mai 
obținut norma respectivă pentru a i se
decerna titlul de campion al țării. Ori
cum, rezultatul este promițător. Merită 
evidențiați și ceilalți concurenți 
tegoriei : 
Păunescu 
I. Balaș 
(Metalul
moașă au lăsat-o și tinerii de la cate
goria cocoș. Foarte bine s-a prezen
tat Alexandru Toma (Dinamo Obor), 
care în curînd poate obține norma de 
maestru al sportului, A. Zakarias 
(Știința Cluj), Petru Fiat (Metalul Re
șița) ș.a. După o lungă absență, o 
frumoasă reintrare și-a făcut și Ion 
Balmău (clasat al IlI-lea).

Un singur concurent tînăr s-a afir
mat la categoria ușoară : Niță Pană
(C.C.A.) care a „aruncat" 130 kg, o- 
cupînd primul Ioc în această probă. 
Atunci cînd își va corecta „smulsul" 
și mai ales „împinsul”, Niță Pană va 
putea candida cu succes la primul loc al 
categoriei.

Deși rezultatele lui Vasile Ionescu 
(Rapid), Gh. Constantin (Olimpia Bra
șov) și Emil Rațiu — la categoria mij
locie — nu 
cerințelor — ei au perspective, 
diția să muncească cu multă î 
pună un accent deosebit pe pregătirea 
fizică și pe însușirea unei tehnici cît 
mai bune. Nume noi au apărut și la ca
tegoria 
Cluj), 
dar ei 
pentru
In progres s-au arătat și Gr. Tofan

se ridică încă la valoarea
, cu con- 
rîvnă. să

mijlocie: Al. Horvath (Știința 
Gabriel Toriissy (C.S.M. Cluj) 
mai au foarte mult de lucrat 

a ajunge din urmă pe fruntași.

UNDE (Șl DE CE)
DEFICITARI

SINTEM

Este 
grea 
încă

mai

La trei categorii de greutate nu s-au 
decernat titlurile de campioni, deoarece 
nu s-au îndeplinit normele fixate, 
vorba de categoriile semimijlocic, 
și muscă unde rezultatele sînt 
slabe.

De la N. Amzuică ne așteptam
mult decît 330 kg (la limita baremului) 
ia categoria ușoară, de la S. Cazan, 
mai mult de 425 kg la categoria super- 
grea. Cazan 
mult decît L. Baroga
2.5 kg mai 
semigrea !

Credem că 
fi cu mult mai bune dacă s-ar pune un 
accent mai mare pe îmbunătățirea per
formanțelor la proba 
fapt, nu trebuie să se 
tul** oferă cele mai 
halterofililor pent ni a 
la total. (Exemple
Balas și T. Roman care sînt foarte buni 
la „aruncat"). La unii halterofili dife
rențele de performanțe între „împins" 
și „aruncat” sînt destul de mari. Oare 
Silviu Cazan care „împinge" 145 kg se 
poate mulțumi cu un „aruncat" de 155 
kg, sau Lazăr Baroga care „împinge"
137.5 kg este satisfăcut cu un „smuls" 
de 125 kg și cu un „aruncat” de 160 
kg ? Exemplele sînt nenumărate. Se 
constată în general că halterofilii noștri 
sînt mai buni la „împins” decît la 
„smuls", iar la „aruncat", rezultatele 
sînt destul de 
terofilii noștri 
ziile necesare.

cînlăreșle cu 33 kg mai 
și ridică doar cu 

mult decît campionul la

rezultatele halterofililor ar

„ aruncai **. De
uite că „arunca- 
mari posibilități 
realiza recorduri 

pozitive oferă F.

,,aruncat , 
slabe. Antrenorii și hal- 
trebuie să tragă concili

ION OCHSENFELD

175 cmc : 1. Mihai Pop (Dinamo) 
24 p; 2. Ștefan lancovici (Metalul 

. „23 August") 24 p;
mei faze a campionatelor republicane (Dinamo) 17 p.
' — *----- ' 1 cmc: 1. Mihai Dănescu (CCA)

2. Mircea Cernescu (Dinamo)
3. Glieorghe Ioniță (CCA) 13 p. 
cmc : 1. Mihai Dănescu (CCA) 
2. Glieorghe Ioniță (CCA) 22

Mircea Cernescu (Dinamo) 16 p. 
întrecerile încep la ora 10 pe tra

seul din Dealul Muscelului (traseul 
obșinuit pe care s-au desfășurat și 
celelalte două faze).

de motocros. Finalul acestei compe
tiții — ca de altfel întreaga desfășu
rare a întrecerilor — este pasionant.

Iată acum cum se prezintă, înain
tea finalei, situația în clasamentele 
generale :

125 cmc : 1. Traian Macarie (Di
namo) 24 p; 2. Barbu Predescu (Me
talul ,,23 August") 18 p; 3. Mihai 
Pop (Dinamo) 18 p.

250
30 p;
26 p;

350
25 p; 
p; 3.

3. Iosif Popa

SIMBATÂ

teren
August"

Gloria; ora 16: 
— Dinamo Obor

Gloria, ora 17,30:
— C.C.A. (în ca

Mâine, la Snagov

FOTBAL :
Metalul „23
(categ. B).

RUGBI : stadionul
Metalul „23 August"
drul „Cupei de vară").

VOLEI : sala Floreasca, de la ora 
17 : Victoria — C.C.A. și Progresul — 
Rapid (campionatul republican 
cui in).

BOX: stadionul Victoria
C.A.M.), de la ora 19,30: finalele 
petiției dotate cu

ATLETISM :

terenul Giulești, la 
Știința Timișoara. 
Dinamo, ora 9,30 : 

Timișoara (eampio-

mas-

0 competiție de mare amploare
In

„Cupa Dinamo 
interes de canotorii noștri fruntași care, 
de fiecare dată, și-au disputat întîictatea 
cu multă dîrzenie.

întrecerile au loc mîine, înccpînd de 
la ora 11 pe lacul Snagov (sosirile se 
vor face la „malul tăiat") și ele cu
prind numai probe de viteză, după cum 
urmează : schif 8+1 (f) 1.000 m;schif 
4+1 (b) 1.500 m; schif simplu (b) 
1.500 m; schif 2+1 (b) 1.500 m; schif 
4 rame (b) 1.500 m; caiac simplu (b)

,î Cupa Dinamo"
ultimii ani, tradiționala competiție 

este așteptată cu mult
1.000 m (două serii); schif 4+1 rame (f) 
1.000 m; schif simplu (f) 1.000 m;
caiac simplu (b) 1.000 m (finală); caiac 
dublu (b) 1.000 m; schif 4+1. vîsle 
(f) 1.000 m; caiac simplu (b) 500 m; 
caiac dublu (b) 500 m; caiac 4 (b) 1.000 
m; caiac simplu (f) 500 m; caiac dublu 
(f) 500 m; schif 8+1 (b) 1.500 m. 
Starturile vor fi date din 10 în 10 minute.

Pregătirile velistllor pentru

(fost 
com- 

„Cupa Victoria".
stadionul Tineretului,

de la ora 16: etapa pe Capitală a 
campionatelor republicane ale școli
lor profesionale. în afară de concurs 
vor participa și o serie de atleți 
fruntași.

POLO : bazinul Floreasca, de la 
ora 19,30 : Clubul sp. școlar — S.S.E.I., 
Progresul — Știința și Dinamo—C.C.A. 
(meciuri de juniori în cadrul campio
natului republican — faza orășenească).

CICLISM : velodromul Dinamo, 
de la ora 16,30: concurs de pistă or
ganizat de clubul Dinamo (in pro
gram: viteză, 1000 m start de pe loc, 
cursa italiană și semifond — 50 de 
ture).

BOX: grădina din str. Ion . iu (în 
spatele vechiului Circ), de la ora 10: 
întilnire între echipele Sel. orașului 
Giurgiu — S.P.C. (participă, printre 
alții, C. Crudu, I. Petruț, I. Olteanu, 
H. Leow, E. Schnapp).

HANDBAL: 
ora 11: Rapid

VOLEI : terenul 
Dinamo — Știința 
nat republican).

CICLISM : șos. București — Alexan
dria (km. 8), de Ia ora 9 : concursuri 
de fond dotate cu „Cupa Victoria" 
(avansați și tineret — 100 km; juniori 
1 — 60 km; juniori 11 — 30 
micurse — 20 km; femei și 
oraș — 15 km).

CICLOTURISM : stadionul
ora 8: plecarea în excursia organizată 
de consiliul orășenesc U.G.F.S. Bucu
rești pe ruta: București — Țigănești — 
București (80 km).

AEROMODELISM: teren GhenceUj 
ora 9: Faza pe oraș a concursului 
„Cupa Aurel Vlaicu".

km; se- 
biciclete

Dinamo,

RECORD MONDIAL 
PARAȘUTISM
în proba de salt indiv. de la 1.000 m 
cu deschidere întîrziată și aterizare la 
punct fix. Recordul mondial la această 
probă este de 3.76 m și aparține sportivei 
bulgare Pcnka Nedialkova-Miteva și 3,66 
m — record al R.P.R. la salt indiv. 
de la 600 m cu deschidere întîrziată 
a parașutei. Valentin Țurcanu: 1,31 m 
— record al R.P.R. la salt individual 
de la 1.000 ni cu deschidere întîrziată 
și aterizare la punct fix. Ștefan Radine: 
2.215 m — record al R.P.R. la salt indi
vidual de la 600 in cu deschidere în
tîrziată și aterizare la punct fix.

Ștefan Radine, Ion Negroiu și Nicolae 
Vclicu : 12.581 m — record al R.P.R. 
la salt în grup de la 1.500 m cu des
chidere întîrziată și aterizare la punct 
fix. Angela Nâstase : 3.025 m — record 
al R.P.R. la salt individual de la 1.500 
m cu deschidere întîrziată a parașutei 
și aterizare la punct fix,.

ff Cupa Victoria DUMINICĂ

CONSTANȚA (prin telefon). Intre 
5 și 7 iunie se va desfășura pe 
Marea Neagră cea de a V-a ediție 
a „Cupei Victoriei" Ia iahting, faza 
internă, organizată de clubul spor
tiv Dinamo din localitate la clasele 
Finn, Snaip și Star. Vor particiDa 
veliști de la cluburile și asociațiile 
sportive Marina, Dinamo, Ancora din 
Constanța, Știința și Metalul 23 
August din București. Totodată, vor 
intra în concurs și membrii lotului 
republican de iahting. care se pregă
tesc în vederea fazei internaționale 
a „Clipei Victoriei" care va avea loc 
între 13—18 iunie. La această com
petiție internațională, devenită tra
dițională, și-au anunțat participarea, 
pînă în prezent, echipele R.D. Ger
mane și R.P Polone a 
este binecunoscută Se 

partea 
R.P.

ATLETISM: stadionul Voința (Pi
pera), de la ora 9 : concurs pentru 
copii și juniori categ. a Il-a dotat 
cu „Cupa Voința"; stadionul Tinere
tului, de la ora 9 : etapa pe Capitală 
a campionatelor republicane ale șco
lilor profesionale. In afară de concurs 
vor participa și o serie de atleți frun
tași.

POLO : ștrandul Tineretului, de la 
ora 11: Dinamo — I.C. Arad; Progresul 
— C.S. Oradea; Știința — C.C.A. (me
ciuri în cadrul campionatului republi
can).

FOTBAL: stadionul Republicii, ora
— Știința 
ora 17,30 :

IN ȚARĂ
POLO : campionatul republican: Tg. 

Mureș: Mureșul — Rapid Buc.
HANDBAL: turneul final al cam

pionatului republican masculin în „7" 
la Timișoara; campionatul republican 
feminin în „7". Sibiu: C.S.M. — Pro
gresul Buc.; Mediaș: C.S.M. — Știința 
Buc.; Tg. Mureș: Mureșul — C.S.S. 
Banatul Timiș.; Brașov: Tractorul — 
C.S. Oradea.

VOLEI : campionatul republican 
masculin: Cluj: Știința — Tractorul 
Brașov; Constanța: Farul — Petrolul 
Ploiești; Petroșani: Jiul — Știința 
Galați.

RUGBI : meci în cadrul „Cupei de 
vară" la Giurgiu: I.T.B. — Rapid.

De la O. S. T. A

firmâri și din 
specialitate din 
R.P. Bulgaria.

căror valoare 
așteaptă con- 
forurilor de 
Ungară și

P. ROMOȘAN

15,45: Academia Militară 
București (categ. B); la 
Progresul — Rapid (categ. A).

SPORTURI NAUTICE : lacul Sna
gov, de la ora 11: concurs dotat 
„Cupa Dinamo".

RUGBI : stadionul Progresul,
18: Progresul — Știința (meci în
drul „Cupei de vară"); stadionul Tine
retului IV, ora 18 : I.T.B. - C.S.S. 
(finala camp, de juniori al Capitalei).

cu

ora
ca-

Biletele pentru turneul echipei profe
sioniste de baschet Harlem Globetrot
ters. care se va desfășura în zilele de 
16. 17 si 13 iunie pe Stadionul Republicii, 
se tun în vînzare începînd de azi la 
urmăoarele case de bilete : ..Ion Vidu“; 
Agenția Centrală Pronosport din calea 
Victoriei 9, stadioanele .,23 August". 
..Republicii". -Dinămo, Giulești și ia 
Complexul sportiv Floreasca.

Casele vor fi deschise zilnic după ur
mătorul orar : 10-13 si 17—20.

în zilele de 3. 4. 5 si 6 iunie biletele 
se vînd no mai întreprinderilor si insti
tuțiilor. asociațiilor și cluburilor spor
tive pe bază de adrese. începînd din 
ziua de 7. biletele se. pun în vînzare 
pentru public.
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timp 
cu

fost
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me- 
sala
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Am 
ega- 
am 
cîș-

doi 
po- 

a- 
că-

Colin 
de 15

iu- 
ar- 

A 
Ri- 
a-

DON,
- 1)

al
A

aprilie 24

a cucerit 
publicului,

și nu 
cîștigat 

in 
ac- 

campio-

făcut cu 5 negri 
și subțiri, nu a 
promițător, 

din primele 
desfășurat în

avea sa 
cu retra-

DANt- 
> 1) ce 
C.S.M.S.

Inter- 
acum cu 
Italia -

titlul a fost cu- 
de Kovacs... fiul!

olimpic, a cucerit 
de campion al 
Ungare la sabie, 
succes 

insă

MOICEANU.
— Reținem 

„melodiile" șl 
trimise : 

oe ploaie
C.C.A. :

Școlarul englez 
James, în etate 
ani, a jucat mingea cu 
capul, fără ca ea să cadă 
la pămînt,
de minute și 
In acest 
mingea 
3.412 ori.

ca re-
Cana- 
de al 
mon- 

100 m

la un pas de a
de acum

S-a calculat că traseul 
edițiilor de 
ale „Cursei 
soară 25.897 
înseamnă o
6 mii de km mai mare 
decît jumătatea circum
ferinței globului pămîn- 
tesc, de-a lungul 
torului !

întîlnirea
ani de pe Stadionul 
August". Am condus 
1-0 pînă în minutul 
2) Sînteți... 1-1 la pa- 

Barcelona
a

Spaniei 
cucerit 
a

BOBOCEA, BUCU
REȘTI, — î) Dintre echi-

MOȘTENIRE...

desfă-

șansă

sportului

28,27

de
Globetrotters

ci- 
de 

ca
de

a fost 
ciclist 

l-a 
pe

nu cu
pe departe 
realizate de 
era acordată 

în „Cursa

H. N

lo
de 

iarnă Hol-

s-a intilnit 
la fotbal cu 

două par- 
avut loc la
in Franța, în 
campionatului 

din 1938. Pri-

ca...

cea de a 
a -„Cursei 

In acest an Iurii

primele două eta- 
cursei Varșovia — 
- Praga (mai pre- 

clipa în care în 
polonez Oisztyn 
galben" 

de tînărul 
toată lumea 

pur și simplu 
„ași" ai ciclismu-

întreceri intema- 
știu de pildă că 

i luat în 1959 star-
„Turul Egiptului" 

ocupat locul V in
■ ’ general 
cucerind

Trei din componența echipei Har lem Globetrotters : Willis Thomas, 
Sterling Forbes și J. C. Gibson, împreună cu antrenorul lor Abe 

Saperstein.

sl clcllsmuluj l
Iurii Melehov un ,, Ga

garin al ciclismului". Așa 
l-au numit gazetarii pe 
cel mai în formă ciclist 
amator, care n-a fost cre
ditat cu prima șansă îna
intea startului în 
a XlV-a ediție a

cea de 
„Cursei

Păcii". Impresionantele 
„cărți de vizită“ cu care 

prezentau Gustav 
Victor Kapitonov, 

> Hristov, Erick 
, Stanislav Krolak,

se i 
Schur, 
Nencio 
Hagen,

Știați
...România 

de două ori 
Cuba ? Cele 
tide au 
Toulouse, 
cadrul 
mondial
mul meci s-a terminat la 
egalitate : 3—3. Da re-
jucare, fotbaliștii cubani 

cîștigat cu 2—1.
,.in antichitate discul 

avea întotdeauna a- 
cec ași greutate ? El cin- 
tărea intre 1,353—4,758 

Cu un disc de greu- 
maximă, Phaillos 

Cretona a inregis- 
un important record 

acelor vremuri: 
m.

...marele savant danez 
Niels Bohr, care a vi
zitat recent Uniunea So
vietică, a fost in tine
rețe un talentat și mul
tilateral sportiv ? înte
meietorul fizicei cuantice 
a jucat in naționala de 
fotbal a Danemarcei, iar 
mai tirziu, la 39 de ani, 
a cîștigat un important 
concurs internațional de 
slalom in cunoscuta 
calitate norvegiană 
sporturi de 
Imenkolen.

Eckstein,
ș.a. i-au făcut 

de prono- 
acorde

nu

Bernhard 
Bangsborg 
pe iubitorii 
sticuri să le 
fragiile. Melehov* 
totuși un necunoscut, 
care urmăresc cu atenție 
marile 
ționale 
Iurii a 
tul în 
și a < .
clasamentul general al 
cursei, cucerind cîteva 
victorii de etapă, că 1960 
a fost un fel de... prelu
diu al marii performanțe 
realizate la 
XTV-a ediție

Păcii".
Melehov s-a clasat pe lo
cul IV la campionatele 
mondiale desfășurate în 
R. D. Germană, a făcut 
parte din echipa Uniunii 
Sovietice, clasată pe locul 
III în proba de 100 km 
contra-cronometru * 
șurată la Jocurile Olimpi
ce de la Roma și a ocu
pat locul IV în proba o- 
limpică pe circuit. Totuși 
palmaresul său 
prindea nici 
performanțele 
cei cărora le 
prima 
Păcii".

După 
pe ale 
Berlin - 
cis din 
orășelul 
„tricoul 
preluat 
sovietic) 
uitat 
vechii .. . 
lui și și-a îndreptat aten
ția spre această nouă și 
strălucitoare stea apărută 
pe firmamentul 
cu pedale amator.

Iurii Melehov are 24 de 
ani și practică ciclismul 
de 6 ani. De statură mij
locie (are 1,70 m și 74 kg), 
bine legat (un adevărat 
pachet de mușchi), Mele
hov impresionează prin 
extraordinara sa putere 
de luptă. Trimisul special 
al ziarului L’Equipe, J. 
Marchand, remarca ln- 
tr-una din zile ; „Mă im
presionează îndeosebi fap
tul că acest minunat 
clist (n. n. era vorba 
Melehov) sosește Ia 
pătul etapelor atît 
grele, în care muncește 
tot timpul, foarte proas
păt, spre deosebire de a- 
lergătorii profesioniști care 
termină etapele istoviți. 
Aș putea spune că el este 
capabil să pornească de 
fiecare dată într-o nouă 
etapă !“...

Corespondență de sezon
Băieți ! După infrin- 

gerca la limită, cu 0—6, 
suferită în etapa trecută, 
mă adresez vouă, atît ca 
antrenor cit și ca sufle
tist, care știți că mi-am 
reglat bătăile inimii 
după rezultatele echipei 
și că, deci, cordul meu 
funcționează în raport 
direct cu golurile pri
mite sau date. Nu ca să 
mă laud, dar cînd cineva 
mă întreabă cum stau cu 
tensiunea, eu ii răspund:

— Am 1:7... sau 3:12... 
sau 4:17...

Da, măi băieți! De 
cînd am venit antrenor 
la voi, cardiograma mea 
a fost în permanentă le
gătură cu golaverajul 
vostru. Dar nu asta mă 
face să-mi iau mina de 
pe suflet și s-o pun pe 
creion, ci faptul că — 
spre surprinderea mea— 
aceasta este ultima oară 
cind mai vorbesc cu voi 
ca de la antrenor la 
echipă. Aflați, dragă 
băieți, că de ieri -condu
cerea secției a renunțat 
la serviciile mele. Și 
dacă ați ști de ce !! Am 
crezut că 
din cauza
(treizeci) 
slabe, așa

să-i liniștesc .conform teo
riei relativității care n-n 
făcut-o un fiștecine și 
care spune că acel 0—6 
depinde cum il iei, 
dacă il privești de 
dreapta la stingă, 
valabil. Pe urmă 
spus că 
facem o 
gătirea 
pei: nu 
versorii 
genunchi, 
oricum, i

că 
la 

iese 
le-am

viitoare 
în pre- 

a echi-

Revedere...
/

Știți cine este bătri- 
nul din această fotogra
fie 7 Planicika ! Nu 
mai cei cu brumă 
timple vor privi 
emoție imaginea de 
ci și cei tineri, care 
nu l-au văzut, 
totuși 
portar 
perioada 1925—1935, 
alături

au
de acest 
cehoslovac

»
de Zamora,

nu- 
la 
cu 

față, 
dacă 
auzit 
mare 

din 
care 

, un

alt renumit portar con
temporan, a intrat in le
gendă...

Noua mișcare sportivă 
din Cehoslovacia se 
mindrește cu Planicika 
și apreciindu-i deosebi
tele calități de pedagog, 
i-a încredințat nobila 
misiune de c crește noi 
generații de fotbaliști.

de data
cotitură 

tehnică 
mai lovim ad

ia gleznă, ci la 
i, lucru care, 
ii va deruta.

sînt supăr ați 
ultimelor 30 

de rezultate 
că m-am dus

Dar ei — auzi lume !! 
— mi-au spus că alta-i 
cauza pentru care se 
poartă cu mine, vorba 
tangoului: „Drum bun 
și nu uita că te iu
besc"... Cică nu m-am 
ocupat suficient de edu
cația voastră și . de 
aceea, la fiecare meci, 
delegatul federal vă ia 
la ochi pentru protestele 
voastre la deciziile arbi
trului și 
potolesc 
teren și 
gălăgie, 
doua,
vină că m-a 
alto și nu

că in loc să vă
— eu intru pe 
cînd voi

eu
Parcă

faceți 
vocea 

vreo 
mama

țin 
am 

făcut 
soprană de

Harlem Globetrotters în curînd la București
17 și 

va evolua pe 
special ame- 

Stadionul Re
din Capitală 
echipă profesi- 
baschet Har

din
Baschetbaliștii 

vor susține pro- 
în compania

In zilele de 16, 
18 iunie 
podiumul 
najat pe 
publicii 
cunoscuta 
onistă 
lem 
S.U.A. 
negri
gramul 
unei selecționate profesi
oniste americane, alcătui
tă din jucători albi.

Harlem Globetrotters 
a fost înființată în 1927 
de Abe Saperstein.

butul, 
înalți 
prea 
unul 
ciuri,
de sport a universității 
din Chicago, au asistat, 
de pildă, doar... 27 de 
spectatori. Treptat, însă, 
datorită măiestriei jocu
lui practicat și al spec
tacolului oferit, Harlem 
Globetrotters 
aprecierea 
creindu-și o faimă mon
dială. In al 34-lea an de 
existentă, Harlem

betrotters a jucat în 72 
de țări, a cunoscut vic
toria în 6784 meciuri și 
a pierdut 303 partide. 
De un frumos succes 
s-au bucurat turneele e- 
fectuate în anul 1959 în 
Uniunea Sovietică și în 

Bulgaria, 
negri 

turneul pe 
în Anglia, 

R.P. Polonă,

coloratură, să fiu vocea 
întîi ?

Cit am încercat eu să 
le deschid ochii că pro
testele astea au și ele 
rostul lor, că — vorba 
aia — în lupta pentru re
zultat, dacă nu merge 
numai cu piciorul sau 
cu mina, să mai dea 
băieții și cu gura; adi
că folosirea la maximum 
a resurselor personale.

Cind arbitrul j 
ofsaid, băiatul să 
spune:

— Care ofsaid ?! 
ofsaid ?! Dumneata 
uiți ?! Eeee !

Sau cind, pentru 
te vocalize repetate, 
tul este eliminat i 
teren, să-și poată 
cauze :

— De ce să ies? 
d-ta întîi, 
bătrîn !

pe cit vorbeam, 
ei — vorba proverbului 
— rămineau la toate rece. 
Cică de ce nu v-am edu
cat. Acum, vrind, nevrînd, 
au rămas fără serviciile 
mele (adică ei vrind și 
eu nevrind). Nu-i nimic. 
Că eu, dacă găsesc, trec la 
altă echipă, gata edu
cată, că doar nu am ca
lificare de doică, de froi- 
lain sau de grădiniță de 
copii. Al vostru fost an
trenor, Mitică Cotonoagă.

fluieră 
poată

Unde 
nu te

aces-
băia-

de pe 
apăra

Io 4 rînduri
Din vina arbitri

lor, la concursul a- 
tletic de sîmbăta tre
cută

La îxtcentele Între
ceri de scrimă, Ion 
Szanthay s-a clasat la 
sabie pe ultimul loc.

n-a
nou

lolanda Balaș 
putut stabili un 
record mondial

Nu l-am întrebat de fel 
Dece-n coadă s-a clasat. 
Pentru că știam că el 
Va răspunde... „înțepat® !

Ieși 
mai

Dar,

E-te !! 
că ești

N-a fost record și spec
tatorii 

Au protestat cu vehe
mență 

cum „stabilesc** 
arbitrii 

mondial... la ne
glijență !

în înaintarea echipei 
Dunărea Giurgiu se 
remarcă 1 
Pană, un 
tor de 
Navale.

Giurgiu 
tînărul Sandu 

i bun munci- 
la Atelierele

Văzind

Record

cîțiva ani cam
pionul republican de 
haltere

De

la categoria 
Silviu Ca

zan, obține rezultate 
mediocre.

grea.

S-a observat și-n acest an 
Și-o spun, doar nu e un 

secret 
Maestrul sportului Cazan 
De-o vreme... fierbe cam 

încet

loc deșartă 
următoare : 
și la... poartă,

Nu este de 
Constatarea 
Și la muncă .
Sandu Pană... trage tare !

V. D. POPA

Varietâti
pînă acum 
Păcii" mă- 

km, ceea ce 
distanță cu

para 
cit 
cînd

Evoluția 
nala 
dial 
(R.F. 
gară) 
3-2 prin

PASCU, BRAȘOV, 
scorului in 

campionatului 
de fotbal din 

Germană—R.P.
: 0-2, 2-2 la pauză, 

golul înscris cu

1960 în R.P.
Baschetbaliștii 
și-au început
1961 jucînd
Finlanda, R.jr. rwuiia, 
Belgia, Franța și în alte 
țări.

Evoluția echipei Har
lem Globetrotters nu 
constituie un spectacol 
baschetbalistic pur, ac
țiunile de virtuozitate 
baschetbalistică fiind îm
pletite cu... comicării.

In 1960, Pal Kovacs, 
de mai multe ori cam
pion 
titlul 
R. P. 
Acest
coincidă 
gerea din activitatea com~ 
petițională a renumitu
lui scrimei.

Pal Kovacs a putut 
lua totuși fără prea 
multă stringere de inimă

această hotări.e, intrucit 
fiul său, Atila, îi călca 
pe urme, se dovedea la 
fel de redutabil în a- 
eeastă probă.

Și, intr-adevăr, gloria 
sportivă a familiei Ko
vacs n-a avut nimic de 
suferit de pe urma re
tragerii lui Kovacs-tatăl. 
In 1961 
cerit

timp de 34 
8 secunde, 
el a 

capul
lovit

Recordul celor 
multe puncte înscrise 
intr-un meci de baschet 
a fost stabilit, recent, 
de francezul H. Pilleboue 
de la Championnet Sport 
Club, care în meciul cu 
formația Saint Ambroi- 
se a marcat... 106 puncte.

postr mhgpzin* poșîd magazin«rostr mhcrzin

fi
rn o n- 

1954 
Un-

6 minute înainte de sfîr- 
șit.

TURCU RADU. DEJ. -
1) Acel faimos 57,04 la
disc al Ninei Dumbadze
a încetat de a mai fi
recordul mondial al pro-
bei. Vă amintim că în
septembrie 1960, la un
concurs organizat în Ita-
lia imediat după Olim-
piadă, o altă atletă so-

Tamara Press, a 
recordul la 57,15.

vietlcă, 
„săltat"
2) La disc bărbați avem 
în momentul de fată ' 
recordmani mondiali: 
lonezul Piatkowski și 
mericanul Babka, a 
rui performanță de 59,908 
a fost... rotunjită la 59,91 
m și omologată 
cord mondial. 3) 
dianul Jerome, cel 
doilea recordman 
dial al probei de 
(10 sec.) nu și-a putut a- 

șansele la Roma de- 
pînă în semifinale, 
a clacat.

pele gălățene de fotbal 
care au evoluat de-a lun
gul anilor, una singură a 
jucat în categoria A : 
Gloria C.F.R. 2) Noul re
cord mondial la săritura 
cu prăjina al lui Davies, 
4,83 m, a fost realizat 
din a treia încercare. Pri
mele două încercări au 
fost ratate net, iar la cea 
de a treia, ștacheta, ușor 
atinsă, a tremurat pe su
porți, dar... n-a căzut !

GHEORGHE CUCU. PU
CIOASA. - 1) Prietenii
dv. au pierdut rămășa
gul : n-avem în palma
res nici o victorie asu
pra echipei de fotbal a 
Ungariei, care, de altfel, 
este una dintre cele 
puternice din lume, 
obținut un scor de 
litate în 1939 (1-1) și 
fost 
tiga 
trei 
„23 
cu 
76 ! 
riuri : 
Real Madrid 
campionatul 
1960. Real a 
tuala ediție 
natului.

CONSTANTIN 
CIUC, BÎRLAD. 
părere aveți :

mai rămîne în categoria 
A la fotbal ? Ce aș pu
tea să vă răspund? Pen
tru asta nu e nevoie de 
păreri, ci de... puncte ! 
Să sperăm că le va ob
ține. (Pînă la urmă tot 
v-am dat o... părere !). 2) 
Costea care a deținut 
postul de inter-stînga la 
Progresul si apoi la C.C.A.. 
joacă acum la Termoteh- 
nica - București, în cam
pionatul raional.

V. ATANASE, IAȘI. - 
1) Primo Camera n-a 
boxat niciodată cu Joe 
Louis. El a devenit cam
pion mondial la toate ca
tegoriile în 1937, învin- 
gîndu-1 prin K.O. pe Jack 
Sharkey. (Cu *"■*
înainte fusese 
prin K.O. de 
Alți boxeri 
Camera : 
ling, 
Jimmy 
Godfrey etc. 
Suarez de la 
sau poate de 
nazionale, căci 
un... picior 
are 25 de ani.

ALEXANDRU 
TURNU SEVERIN.
Da, echipa reșițeană 
S.S.U.D. a fost campioană 
a țării la fotbal. A cîști
gat ediția 1930-1931 a cam-

doi ani 
el. bătut 
Sharkey), 

învinși de 
Young Strib- 

Paolino Uzducum, 
Malloney, George 

Fotbalistul 
Barcelona — 
la...
e 

în

Mircea Dri- 
atacant 

inginer.

pionatului. 2) 
dea. centrul 
Petrolului, e 
împlinit la 7 
de ani. De unde provine?

Petrolul ! E plo
ieștean și s-a ridicat din
tre juniorii acestui club. 
3) Ozon a împlinit 34 de 
ani.

I. MIU. PLOIEȘTI. - 
1) „Lungimea" a fost cîș- 
tigată la Melbourne de 
Gregory Bell : 7,83 m. La 
100 m a învins Bobby 
Morrow: 10,5. 2) Di Ste
fano împlinește la 4 
nie 35 de ani. Este 
gentinirr» de origine, 
jucat multă vreme la 
ver Plata (Argentina), 
poi în urma grevei fot
baliștilor din 1949, cînd 
au fost suspendați pe doi 
ani 539 de fotbaliști, a 
trecut la echipa Colum
bians Millionaris-Bogota. 
Din 1953 joacă la Real 
Madrid.

PUIU
BUCUREȘTI, 
dintre 
„spectacolele" 
Rapid : „Aoleu 
vine de la Cluj";
,JLa porțile raiului" ; 
C.S.M.S. Iași : „Explozie 
întîrziată".



ti Astăzi și mîine

de Volei, l-am 
de onoare la

Pe Paul Libaud, președintele Federației Internaționale 
Z întîlnit recent la Istanbul, unde fusese invitat ca oaspete 

turneul de volei organizat în acest oraș. Discuția s-a legat repede. Mai 
C întii despre viitoarele competiții internaționale, iar apoi despre 
j) turneu olimpic al acestui frumos sport, turneu 
< Tokio în anui 1S64.

care va avea
primul 
loc la

Două mari confruntări internaționale 
aie gimnastelor noastre

— Tendința unor personalități de 
vază ale mișcării olimpice interna
ționale de a reduce numărul disci
plinelor olimpice de la 22 la 18 o 
consider 
sens, 
fi de 
tului 
firesc 
noscute 
acum prezente în programul tradi
ționalelor Jocuri Olimpice. Prin redu
cerea numărului disciplinelor olim
pice, mai multe sporturi ar fi lipsite 
de unele competiții „de vîrf“, bun 
prilej pentru obținerea de rezultate 
ivaloroase, pentru schimb de expe
riență, pentru strîngerea legăturilor 
de prietenie dintre sportivii lumii, 
(împreună cu alți conducători ai Fe
derației Internationale de Volei voi fi 
.prezent la reuniunile Comisiei exe
cutive a C.I.O cu reprezentanți ai 
federațiilor internaționale, reuniuni 
care vor avea loc în preajma sesiu
nii C.I.O. de la Atena. Alături de 
,V. Savvin (U.R.S.S.). Y. Maeda (Ja
ponia) și A. Barzatskj (R. P. Bul
garia) mă voi pronunța pentru men
ținerea disciplinelor olimpice în for
ma actuală, — ne-a declarat di. 
(Libaiid.

O 
loc 
în 
ca

nepotrivită, total lipsită de 
asemenea măsură nu ar 

în favoarea dezvoltării spor- 
lume. Personal, cred 
cele 22 de sporturi 

ca olimpice să fie

că e 
recu- 

și de

Ce părere aveți despre pro
punerea făcută de președintele 
C.I.O.. d. A. Brundage, de a 
se interzice campionilor olim
pici participarea ia 
următoare ale J.O. ?

ed iții ie

de sens, 
de Pier- 
Jocurilor

trebuie să fie 
După mine,

preșe- 
nu e 
preșe- 
ițional

în mod firesc 
din(ii acestora, 
rational ca o persoană să fie 
dintele unui comitet olimpic na 
și acest comitet să fie reprezentat 
de o altă persoană într-un organ 
atît de important cum este Comite
tul ’ ' ■ — -International Olimpic.

La întrebarea noastră în 
legătură cu părerea ce o are 
despre propunerile existente cu 
privire la reducerea amploarei 
Jocurilor Olimpice, 
ne-a răspuns :

— Se spune de obicei 
reducere 
olimpice ar fi dictată de 
financiare și organizatorice", cum că 
organizarea J.O. ar costa prea mult. 
Mă întreb atunci: de ce de fiecare 
dată tot mai multe orașe își depun 
candidatura pentru organizarea Olim
piadelor? Fără îndoială, acesta nu 
este un motiv serios. Pentru 1964, de 
pildă, C.I.O. a avut de ales între 
“ ' Detroit, Bruxelles și Viena.

Jocurile

a numărului

Tokio,
Și sînt sigur că
Olimpice din 1968 
înregistra și mai

dl. Libaud

că această 
sporturilor 

! „rațiuni

pentru
sau 1972 se vor 

rhulte candidaturi.

M. TUDORAN

In aceste zile în 
nastelor noastre stau 
mene importante : 
„Cupei Europei" și

s-au pregătit cu asiduitate

R.P.F.

se des- 
sîmbătă

fața gim- 
două exa- 
întrecerile 
întîlnirea

dintre selecționatele de tineret 
ale R. P. Romîne și 
Iugoslavia.

„Cupa Europei”, care 
fășoară la Leipzig
(concursul pentru alcătuirea cla
samentului individual compus) 
și duminică (concursul prime
lor 6 clasate pe fiecare apa
rat), reunește cele mai bune 
gimnaste de pe continentul 
nostru. Fiecare țară va fi re
prezentată la această competi
ție de cite două concurente. 
Reprezentantele noastre So
nia lovan și Elena Leușteanu 
se vor întrece cu gimnaste 
fruntașe din 21 de țări,

întîlnirea selecționatei noas
tre de tineret cu echipa iu
goslavă — care are loc astăzi, 
la No visat) — constituie de ase
menea o confruntare impor
tantă pentru gimnastele noas
tre. Această întîlnire ne dă 
posibilitatea de a verifica ni
velul de pregătire a cadrelor 
noastre de rezervă.

Atît gimnastele fruntașe cît 
și cele din selecționata de tine-

ret
pentru aceste două competiții. 
Sîntem convinși că reprezen
tantele noastre vor depune 
toate eforturile pentru a obți
ne rezultate cît mai bune, con
tribuind astfel la ridicarea glo
riei sportive a patriei noastre. 
Le dorim din toată inima 
succes I

FOTBAL
IN DERBIUL MOSCOVIT: 
SPARTAK — DINAMO 3—1

Presa cehoslovacă de specialitate despre comportarea 
echipei de rugbi a R. P Romine in „

Concursul international 
de călărie de Ea Varșovia
VARȘOVIA, 2 (prin telefon). — Că

lăreții romîni care participă, alături de 
sportivi din R.D.G., R.P.U., R.P.F. Iu
goslavia, R. P. Bulgaria și R. P. Polonă 
la concursul internațional din capitala 
Poloniei au fost prezenți la startul a 
trei probe. In proba de deschidere 
(1,30 m) cele mai bune rezultate le-au 
obtir.ut Langa și Bărbucean.u — cu 
cîte 4 pct. Ei nu au intrat însă în ba
rajul pentru primele locuri. In proba de 
„grea" (1,40 m) — cîștigată de polone
zul Ciesielschi cu 4 pct, Langa a ocupat 
locul 9 cu 12 pct. cu Rapsod și locul 
14 cu 16 pct cu Rubin jar Bărbuceanu 
cu Robot s-a clasat pe locul 15 cu 17'/4 
pct. „Forța" a revenit lui Hertzman 
(R.D.G.), Langa și Hering au ocupat 
locurile 12 și, respectiv, 18.

PE GLOB

— Este un lucru lipsit 
contrar principiilor elaborate 
re de Coubertin, fondatorul 
Olimpice moderne. Acceptarea unei 
.asemenea propuneri ar face ca cea 
mai grandioasă manifestare a spor
tului amator să fie lipsită de parti
ciparea celor mai buni sportivi ama
tori din lume. După părerea mea, 
participarea campionilor olimpici și 
fa alte ediții ale J.O. decît 
gata este dovada cea mai 
a amatorismului. înseamnă 
tul respectiv nu a trecut la 
nism după ce a cîștigat 
olimpică și că el este animat de 
același spirit olimpic. Sînt, de ase
menea, pentru propunerea făcută de 
către Comitetul Olimpic al U.R.S.S. 
ca din C.I.O. să facă parte cîte un 
reprezentant al fiecărei federații in
ternaționale, care de fapt sînt orga
nizatorii tehnici ai Jocurilor Olimpice, 
precum și cîte un reprezentant a! 
comitetelor olimpice naționale, care
&_-------------------------------- :--------------------

cea cîști- 
elocventă 
că atle- 
profesio- 
medalia

PE SCURT
• Ultimii cîștigători 

ciclist al Italiei: etapa 
.teirza, *in 1— 
etapa 

fPiet ro 
„Gaeta

cîștigători de etape în Turul 
' , i a X-a: Bari — Po- 

140 km — Vitto Taccone (Italia); 
a XI-a: Poienza — Peano, 268 km — 
Chiodini (Italia); etapa a Xll-a: 

„__ — Roma, 149 km — Renato Giusti
(Italia). Etapa a XIH-a desfășurată ieri pe 
ruta Roma (Mentana) — Castelfidardo (275 
km) a revenit belgianului Van I.oy. Ci
clistul francez Anquetil continuă să poarte 
tricoul roșu.

q Echipa T.T. Riga s-a calificat pentru 
finala C.C.E. la baschet femei întrecînd 
în meci retur cu 55—41 formația Universi
tății din Tartu. Cealaltă finalistă va fi de
semnata după meciul retur Orbis Praga ~ 
Akad emik Sofia.
• Cicliștii cehoslovaci vor 

Turul Angliei al cărui start se va da .1:.......... 1 ui.i •

participa la 
la 

4 iunie din orașul Blakpool. Formația este 
alcătuita din Jan Maltcn, Jan Novak, Bla
zek Stnisek, Alex Vimr, Vratislav Pycha și 
Adolf Klci*bl.
• Intr-uu meci pentru titlul mondial de 

box profesionist la categoria cocoș (versiu
nea europeană), irlandezul John Caldwell 
a dispus la puncte de francezul Alphonse 

; Halim i. Centura de campion în versiunea 
.americana a categoriei aparține brazilianului 
’Eder joffre. De notat că John Caldwell 
a fost învins la Melbourne în semifinalele 
turneului olimpic de box la categoria muscă 
de boxerul rom în Mircea Dobrescu.
. I.a 30 mai a început turneul interna
tional de șah de Ia Moscova, la care parti
cipă șapte mari maeștri internaționali. In 
prima rundă Gufeld a cîștigat cu negrele 
Ja Aronin. în timp ce partidele Rabat — 
Smîslov, Pachman — Olafsson și Portisch 
— Vasiukov s-au terminat remiză. Bisguier 
arc avantaj pozițional Ja BukrJin.

© Rutierul Eric Hagen (R.D. Germană), 
ciștigătorul ,,Cursei Pacii“ din 1960, s-a 
clasat pe ^primul loc în cursa ciclistă in
ternaționala desfășurata în orașul suedez 
I’alun. El a realizat în cele două etape 
caro au măsurat în to<al 210 km timpul 
de 4h55:29,0.

R. P.Evoluția 
Romîne în 
diții a „Cupei Păcii" a lăsat o fru
moasă impresie iubitorilor jocului cu 
balonul oval din Bratislava^ Brno și 
Praga — principalele centre de rugbi 
din R. S. Cehoslovacă — orașe în 
care au jucat rugbiștii noștri. Presa 
de specialitate a rezervat un spațiu 
larg competiției, jocului bun pTestat 
de către echipa romînă, ea fiind 
considerată încă de la început prin
cipala protagonistă a întrecerii. Ast
fel, ziarul „CESKOSLOVENSKI 
SPORT"—Bratislava din 24 mai 
sublinia în titlu : „Favoriții competi
ției sînt rugbiștii romîni, de două 
ori cîștigători ai „Cupei Păcii". După 
meciul R. P. Romînă—R. P. Polonă 
(24—6) același ziar scria printre 
altele: „La Bratislava, polonezii au 
constituit doar în prima repriză un 
adversar serios pentru fiomîni... După 
pauză însă echipa romînă a pus stă- 
pînire pe joc, cî.știgind în mod cate
goric".

Referindu-se Ia același 
rul „CESKOSLOVENSKI

echipei de rugbi a 
cadrul celei de a IlI-a e-

,Cupei Păcii" a lăsat o

meci, zia-
SPORT"— 

Praga, sub titlul „Vor cîștigă oare 
romînii pentru a treia oară „Cupa 
Păcii"? scria : „întîlnirea de la Bra
tislava a fost interesantă numai în 
prima repriză, cînd sîrguincioasa e- 
cliipă poloneză s-a străduit din răs
puteri să facă față adversarului său, 
muit mai iscusit. După pauză însă 
romînii, utilizînd din plin linia lor 
de înaintare, au ajuns deseori în a- 
propierea buturilor poloneze... Echipa 
romînă a confirmat pe deplin că este 
din nou favorita cosnpetiției. Cei mai 
bine a jucat Penciu, ale cănii șu
turi au fost excepționale. Am re
marcat de asemenea viteza tuturor

jucătorilor romîni ca și coeziunea li
niei lor de atac".

Același ziar, într-un articol pu
blicat în ziua de 27 mai, intitulat 
„Romînii — mari favoriți ai „Cupei 
Păcii", se ocupa de comportarea echi
pei noastre în meciul cu R. D. Ger
mană : „Meciul de la Brno nu mai 
lasă nici o îndoială asupra echi
pei care va cîștigă trofeul. Prin jo
cul practicat, echipa romînă este fa
vorita nr. 1 a întrecerii... Romînii au 
făcut un joc toarte bun din punct de 
vedere tehnic, învingînd net tînăra 
echipă a R. D. Germane".

După cîștigarea de către selecțio
nata tării noastre a „Cupei Păcii", 
presa cehoslovacă a fost unanimă în 
a recunoaște maniera categorică în 
care echipa R. P. Romîne a întrecut 
toate formațiile participante, practi- 
cînd un joc eficace, spectaculos.

Ziarul „Ceskoislovenski sport"— 
Praga din 29 mai sublinia într-un 
titlu pe trei coloane: „Echipa învin
gătoare a fost cu o clasă superioară 
adversarilor săi. Păcat că terenul 
mic din Praga a împiedicat pe rug
biștii romîni să-și desfășoare jocul 
lor excelent practicat la Brno și 
Bratislava".

Cea de a X-a etapă a campiona
tului U.R.S.S. a programat la 
Moscova o întîlnire tradițională între 
două din cele mai populare echipe 
din U.R.S.S.: Spartak și Dinamo. 
După un meci de un înalt nivel 
tehnic, Spartak a obținut o victorie 
clară cu scorul de 3—1 (2—0).
Alte rezultate din seria 
Dinamo Kiev — Spartak 
1—0, Belarus — Ț.S.K.A.
Kairat — Moldova 1—3, Kalev — 
Zenit 1—1. In această serie con
tinuă să conducă Dinamo Kiev cu 
14 p., 
Spartak Moscova 
(10 p.) etc.

Dintre rezultatele din seria I 
se remarcă înfrîngerea dinamoviștilor 
din Tbilisi în meciul 
Stalino (0—2), precum 
rezultat de egalitate 
acest sezon de liderul 
pedo Moscova : 1—1
Rostov. Alte rezultate: 
— Spartak Vilnius 5—2, „
Trud 2—0, Admiralteet — Avangard 
0—1. Conduce Torpedo cu 
urmată de Avangard 
(12), S.K.A. Rostov 
(ou cîte 10 p.).
PRELIMINARIILE

LUI MONDIAL

Montreal — Beșiktaș 1 — 1. Mîine se 
vor disputa alte 
ton — Karlsruhe 
York Americans.

două jocuri; Ever- 
și Bangu — New

PENAROL ȘI 
FINALA -----

PALMEIRAS IN
„CUPEI CAMPIONILOR 

AMERICII DE SUD“

\86,74 m—nou record
mondial la sulița

In cadrul unui 
desfășurat recent 
atlet italian Carlo Lievore a obținut 
un excelent rezultat în proba de 
aruncarea suliței. Realizînd, din a 
doua încercare, performanța de 86,74 
m Lievore a corectat cu 70 de centi
metri recordul mondial oficial deți
nut din 1960 de americanul Albert 
Cantello. Totodată el a realizat și un 
nou record european, superior cu 103 
cm performanței înregistrate de nor
vegianul Egil Danielsen la J.O. de Ia 
Melbourne.

Pînă acum cel mai bun rezultat al 
său era de 83,86 m (1960).

concurs de atletism 
Ia Milano, tinărul

a Il-a :
Erevan

1-2,

urmată de Ț.S.K..A. (13),
(11) și Pahtakor

cu Șahtior 
și primul 

realizat în 
seriei, Tor- 
cu S.K.A.
Lokomotiv 

Daugava —

15 p., 
(13), Neftianik 
și Lokomotiv

CAMPIONATU-

Joi, la Oslo, selecționatele Nor
vegiei și Turciei au inaugurat jocu
rile grupei a V-a europene a pre- 
11...1__ 1C„.- campionatului mondial,

revenit reprezentativei

rile grupei 
liminariitor
Victoria a
Turciei cu scorul de 1—0, rezultat 
stabilit în prima repriză prin golul 
înscris de Metin în min. 15. Urmă
toarea întîlnire în această grupă va 
avea loc la 18 iunie 
U.R.S.S. — Turcia.

TURNEUL DE LA

la Moscova :

NEW YORK

Turneul de fotbal 
.York a continuat joi 
rea a două partide. Iată 
înregistrate: Kilmarnock 
York Americans 4—0.

de 
cu

la New 
desfășura- 
rezultatele 
— New 
Concordia

Două competiții internaționale de mare importanță: 
Cupa Țărilor Latine" și „mondialele" de skeet și talere

orașul 
impor- 
tir, la 
R. P.

vertiginos, ajungîndu-se la cifre foarte 
apropiate de limită, 199 din 200 po
sibile la skeet și 296 din 300 la talere 
aruncate din șanț. întrecerile se vor 
desfășura numai individual.

In
acestui eveniment sportivii

Intre 8 și 11 iunie a. c. în 
Reims din Franța are loc un 
tant concurs internațional de 
care participă trăgători din
Romînă, Franța, Italia, Spania, Por
tugalia și Monaco. Este vorba de 
cea de a V-a ediție a „Cupei Țări
lor Latine", concurs care se numără 
printre marile confruntări ale acestui 
sport. întrecerile se vor desfășura Ia 
probele de armă liberă calibru redus 
3X49 focuri, 60 focuri culcat, pistol 
precizie și pistol viteză, pe echipe 
de trei trăgători și individual, 
vederea
noștri s-au pregătit cu seriozitate și 
sînt hotărîți să reediteze performan
țele din 1957 și 1959, cînd au cucerit 
trofeul pus în joc.

★
Zilele acestea și-a încheiat pregă

tirea și lotul de talere și skeet, ur- 
mînd ca peste cîteva zile să plece 
in Norvegia, pentru a participa la 
campionatele mondiale care vor avea 
loc între 9—17 iunie. Este o confrun
tare deosebit de grea, mai ales dacă 
ținem seamă și de faptul că perfor
manțele in aceste probe au crescut

Au fost desemnate finalistele com
petiției care angrenează anual echi
pele campioane ale țărilor Americii 
de Sud. în prima semifinală Pal- 
moiras, campioana Braziliei, 
trecut în meci retur cu 4—1 
pe Independiente Santa Fe 
lutnbia), calificîndu-se pentru 
întrucît primul meci dintre 
echipe se încheiase cu un rezultat 
egal. In cealaltă semifinală s-au în
tîlnit deținătoarea Cupei, Penarol 
Uruguay, și campioana Paraguay
ului, Olimpia Asuncion. Echipa 
uruguayană a cîștigat ambele par
tide cu 3—1 și 2—1 și va întîlni 
în finală pe Palmeiras.

a în- 
(3-0)

(Co- 
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INTER DIN NOU IN FRUNTL '
Rezultatele celei de a 33-a etape a 

campionatului italian au făcut ca In- 
ternazionale, beneficiind de un golave
raj mai bun, să treacă din. nou în 
fruntea clasamentului. Echipa din 
Milano a întrecut cu 3-0 pe Napoli; 
în timp ce Juventus a fost învinsă 
cu 1-0 de Padova. Astfel că, pentru 
ultima etapă, Juventus și Internazio- 
nale se prezintă fiecare cu cîte 46 p. 
Echipa din Torino este avantajată de 
terenul propriu (va juca cu Bari), în 
timp ce Inter se deplasează la Ga- 
tania, unde se cîștigă destul de greu. 
Alte rezultate ale etapei a 33-a, des
fășurată marți: Fiorentina — Ata- 
lanta 0-1, Lazio — Bari 0-1, Lecco — 
Bologna 2.0, Lanerossi — Roma 4-0; 
Sampdoria — Udinese 3-2.

VARDAR SKOPLJE A CÎȘTIGAT 
„CUPA IUGOSLAVIEI"

In finala Cupei Iugoslaviei, desfă-> 
șurată duminică, s-au întîlnit echi
pele Vardar Skoplje, care activează 
în categoria A, și Vartex, formație 
de categorie secundă. După o parti
dă echilibrată, Vardar a terminat în
vingătoare cu scorul de 2—1-

• INTILN1RI INTERNAȚIONALE: 
Linz A.S.K. — West Bromwich Al
bion 2—3; Sporting Lisabona — Ful- 
minense (Rio de Janeiro) 2—0; Real 
Madrid ■— Gremio Porto Alegrense 
4—1 : Anderlecht — F.C. Santos 
2—2 ; Palmeiras — Santa Fe (Colum
bia) : 4—1 (3—0).

LA immOijREA EOiTBEI

In orașul japonez Yokohama au început 
campionatele mondiale de lupte libere

TOKIO 2 (Agerpres). — în sala de sport a Universității din Yokohama s-au 
deschis vineri la ora 14 (oua Japoniei) campionatele mondiale de lupte libere 
și clasice la care participă aproximativ 200 de luptători din 21 de țări ale lumii. 
Competiția a fost inaugurată cu întrecerile de lupte libere, înregistrîndu-se 
următoarele rezultate : Aii Aliev (U.R.S.S.) învinge la puncte pe K. Cim (Coreea 
de sud) ; Matzubara cîștigă prin tuș la Ladislav (R.P. Polonă) ; Malva (India) 
învinge prin tuș pe Wilison (S.U.A.) ; Ylmaz (Turcia) întrece prin tus pe Hansen 
(Noua Zeelandă) ; Kazama (Japonia) învinge prin tuș pe Moore (Noua Zeelandă) ; 
Akbas (Turcia) întrece prin tuș pe Gelendon (FiJipine) ; Zurawski (R.P.P.) cîștigă 
prin tuș la Fussell (Noua Zeelandă) ; Siniavski (U.R.S.S.) dispune prin tuș de Boau- 
donnat (Franța) ; Guiarpi (Iran) cîștigă prin tuș la Harinam (India) : Camileri 
(S.U.A.) termină la egalitate cu Savarobali (iran) ; Gobedjisvili (U.R.S.S.) învinge la 
puncte pe Ichawa (Japonia), Tahat (Iran) întrece la puncte pe Gureviei 
(U.R.S.S.) ; Gungor (Turcia) cîștigă la puncte Ia Kawana (Japonia) ; Rezneak 
(R.P.U.) învinge la puncte pe Nouri (Iran) ; Dietrich (R.F.G.) cîștigă prin tuș 
Ia Otuka (Japonia). Medvedi (U.R.S.S.) învinge prin tus pe Lewis (S.U.A.). Sin
gurul reprezentant al R.P. Romîne la lupte libere, Marin Cristea, a pierdut 
primul meci la puncte în fața polonezului Trojanowski.
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